
EKSUN GIDA TARIM SANAYi VE TiCARET ANONiM ~iRKETi 
izahname 

Bu izahname, Sermaye · i>iyasas1 Kurulu (Kurul)'nca .Q;J.1 .. qJ.12023 tarihinde 
onaylanm1~hr. 

Ortakhg1mizm ~1kardm1~ sermayesinin 49.957.498 TL'den 70.000.000 TL'ye ~1kardmas1 
nedeniyle artmlacak 20.042.502 TL nominal degerli 20.042.502 adet pay1n halka arzma 

ili~kin izahname'dir. 

izahname'nin onaylanmas1, izahname'de yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca 
tekeffiilii anlamma gelmeyecegi gibi, paylara ili~kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. 

Aynca halka arz edilecek paylarm fiyatmm belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir 

takdir ya da onay yetkisi yoktur. 

Halka arz edilecek paylara ili~kin yatmm kararlan izahname'nin bir biitiin olarak 
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu izahname, ortakhg1mizm www.eksun.com.tr ve halka arzda sah~a arac1hk edecek 
Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.~.'nin www.ykyatirim.com.tr adresli internet 
siteleri ile Kamuyu Aydmlatma Platformu (KAP)'nda www.kap.org.tr yay1mlanm1~hr. 
Aynca ba~vuru yerlerinde incelemeye a~1k tutulmaktad1r. 

Sermaye Piyasas1 Kanunu (SPKn)'nun lO'uncu maddesi uyarmca, izahname'de ve 
izahnamenin eklerinde yer alan yanh~, yamlhc1 ve eksik bilgilerden kaynaklanan 
zararlardan ihra~~• sorumludur. Zararm ihra~~1dan tazmin edilememesi veya 
edilemeyeceginin a~•k~a belli olmas1 halinde; halka arz edenler, ihraca arac1hk eden lider 
yetkili kurulu~, varsa garantor ve ihra~~mm yonetim kurulu iiyeleri kusurlarma ve 
durumun gereklerine gore zararlar kendilerine yiikletilebildigi ol~iide sorumludur. 
Ancak, izahnamenin diger k1s1mlar1 ile birlikte okundugu takdirde ozetin yamlhc1, hatah 
veya tutars1z olmas1 durumu haric olmak iizere, sadece ozete bagh olarak ilgililere 
herhangi bir hukuki sorumluluk yiiklenemez. Bag1msiz denetim, derecelendirme ve 
degerleme kurulu~lan gibi izahnameyi olli~turan belgelerde yer almak iizere haz1rlanan 
raporlar1 haz1rlayan ki~i ve kurumlar da haz1rlad1klan raporlarda yer alan yanh~, 
yamlhc1 ve.eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri ~er~evesinde sorumludur. 
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GELECEGE YONELiK A<;IKLAMALAR 

"Bu izahname, "dii~iiniilmektedir", "planlanmaktad1r'', "hedeflenmektedir", "tahmin 
edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen gelecege yonelik 
a~1klamalar i~ermektedir. Bu tiir a~1klamalar belirsizlik ve risk i~ermekte olup, sadece 
izahnamenin yay1m tarihindeki ongoriileri ve beklentileri gostermektedir. Bir~ok faktor, 
ihra~~mm gelecege yonelik a~1klamalarmm ongoriilenden ~ok daha farkh 
sonu~lanmasma yol a~abilecektir." 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

KISALTMA TANIM 
'' ;; 

AB A vrupa Birligi 

ABD Dolar1, USD Amerika Birle~ik Devletleri'nin resmi para birimi 

Albaraka Portfoy Yonetimi A.S. Eksim Gayrimenkul 
Albaraka - Eksim GYF 

YatmmFonu 

Altmapa Degirmencilik Altmapa Degirmencilik Ticaret ve Sanayi A.S. 

Ambalaj Ahklarmm 26.06.2021 tarihli ve 31523 say1h Resmi Gazete'de 

Kontrolii Yonetmeligi yay1mlanan Ambalaj At1klarmm Kontrolil Yonetmeligi 

Sirket'in Binsesin Sitesi No:16/3, Mutlukent Sok. 1977 

Ankara Ofisi Sokak Cad. <;~nkaya/ Ankara adresinde kirac1 s1fat1 ile 

kulland1g1 ofisi 

A.S. Anonim Sirketi 

Arac1 Kurum veya Yap1 
Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 

Kredi Yatmm 

AR-GE Ara~tlrma geli~tirme 

12.03.2008 tarihli ve 26814 say1h Resmi Gazete'de 

AR-GE Kanunu yay1mlanan 5746 say1h Ara~t1rma, Geli~tirme ve Tasanm 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkmda Kanun 

Ahk Yaglarm Yonetimi 21 Arahk 2019 tarih 30985 say1h Resmi Gazete'de 

Yonetmeligi yay1mlanan Atlk Y aglarm Yonetimi Yonetmeligi 

02.04.2015 tarihli ve 29314 say1h Resmi Gazete'de 
Ahk Yonetimi Yonetmeligi 

yay1mlanan At1k Yonetimi Yonetmeligi 

Ahhm Unlu Mamiiller At1hm Unlu Mamilller Sanayi ve Ticaret A.S. 

BES Biokiltle Enerjisi Santrali 

Big Bag Sanayi tipi bilyilk i;uval 

Bitkisel ·Ahk Yaglarm 6· Haziran 2015 tarih ve 29378 say1h Resmi Gazete'de 

Kontrolii Yonetmeligi yay1mlanan Bitkisel At1k Yaglarm Kontrolil Yonetmeligi 

Borsa istanbul Borsa istanbul A.S. 

Arahk 2019'da ba~layan <;in'in Hubei bolgesinin ba~kenti 

Covicf-19 
olan Vuhan kokenli SARS-CoV- olarak adlandmlan yeni tip 

korona virilsiln neden oldugu ve 11 Mart 2020'de Dilnya 

Saghk Orgiltil tarafmdan ilan edilen Covid-19 pandemisi 

<;ED <;evresel Etki degerlendirmesi 
'-.;.'_'::.·,, .. 

<;ED /onetmeligi 
i7.2022,<iarihl,V;.v~•~;i I 907 say1h Resmi Gazete' de 

' mla~ff ~~yJes,~! ,ij)ij'.)Jegerlendirmesi Yonetmeligi 
I -·,·...... ~ ·-· • ' ',I • ,'f,. • - - 1.1 f j ~/( ,,') ;; :, » ·~" "''""~~ ~ '\· "Y,~ •. : ' \. ·, ,/ ~ V\ ~R R . A l • ~ \, f"' ·, ' •-:1. (1, ) I Le iCOmertSoKu :---
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-KISALTMA TANIM 

<;evre Bakanhg1 T.C. <;evre, Sehircilik ve iklim Degi~ikligi Bakanhg1 

<;evre izin ve Lisans 10.09.2014 tarihli ve 29115 say1h Resmi Gazete'de 

Yonetmeligi 

<;evre Kanunu 

EDT 

Eksim Yatmm Holding 

Elektrik Piyasas1 Kanunu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanhg1 

EPDK 

Esas Sozle~me 

FAVOK 

FSSC 

FSSC2000 

yay1mlanm1~ <;evre izin ve Lisans Yonetmeligi 

12.08.1983 tarihli ve 18132 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 2872 say1h <;evre Kanun 

Ev D1~1 Tilketim Kanah 

Eksim Yatmm Holding A.S. 

30.03.2013 tarihli ve 28603 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 6446 say1h Elektrik Piyasas1 Kanunu 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhg1 

Enerji Piyasas1 Denetleme Kurumu 

Eksun G1da Tanm Sanayi Ve Ticaret A.S.'nin Esas 

Sozle~mesi 

Faiz, Amortisman, Vergi Oncesi Kar 

G1da Gilvenligi Belgelendirmesi Vakf1 

FSSC tarafmdan olu~turulan tilm g1da zincirinde yer alan 

g1da ilreticilerinin, g1da gilvenligi sistemlerinin tetkik 

edilmesi ve belgelendirilmesinde kullamlan uluslararas1 

s;apta kabul gormil~, ISO temelli bir belgelendirme program1 

Gayri S1hhi Miiesseseler 26.09.1995 tarihli ve 22416 say1h Resmi Gazete'de 

Yonetmeligi yay1mlanan millga Gayri S1hhi Milesseseler Yonetmeligi 

GEL Gilrcistan Larisi 

GES Gilne~ Enerjisi Santrali 

G1da i~Ietmelerinin Kay1t · 17.12.2011 tarihli ve 28145 say1h Resmi Gazete'de 

ve Onay i~Iemlerine Dair yay1mlanan G1da i~letmelerinin Kay1t ve Onay i~Iemlerine 

Yonetmelik 

G1da ve Yem Kanunu 

Gimdes 

Gimdes Helal 

Giimriik Kanunu 

Dair Yonetmelik 

13.06.2010 tarihli ve 27610 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 5996 say1h Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghg1, 

G1da ve Yem Kanunu 

Gimdes Helal G1da ve Sertifikalama Ara~t1rma 

Gimdes Helal G1da ve Sertifikalama Ara~t1rma Demegi 

tarafmdan verilen helal sertifikas1 

04.11.1999 tarihli ve 23866 say1h Resmi Gazete'de 

)'a~ana°.}4~,8 s~~~lJ._?iimrilk Kanunu 



KISALTMA 

Halka Arz Edilecek Paylar 

HES 

HoReCa 

IGC 

ISIN 

ISO 9001 

ihracati;1 Birlikleri Kanunu 

TANIM 

Yeni Paylar olmak ilzere toplam 20.042.502 TL nominal 

degerli 20.042.502 adet nama yaz1h B Grubu pay 

Hidroelektrik Santrali 

Hotel - Restaurant - Cafe 

Uluslararas1 Tah1l Konseyi 

Uluslararas1 menkul k1ymet tammlama numaras1 

ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem Belgesi 

03.07.2009 tarihli ve 27277 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 5910 say1h Tilrkiye ihracat~:ilar Meclisi ile 

ihracat91 Birliklerinin Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda Kanun 

i~ Saghg1 ve Giivenligi 30.06.2012 tarih ve 28339 say1h Resmi Gazetede'de 

Kanunu 

i~ Saghg1 ve Giivenligine 

ili~kin i~yeri Tehlike 

Smdlar1 Tebligi 

i~Kanunu 

i~yeri A\!ma ve 
Ruhsatlarma 

Yonetmelik 

KAP 

Kar Pay1 Tebligi 

Kg/kg 

Kraft 

<;ah~ma 

iI~kin 

Kurumsal Yonetim Tebligi 

KVKK 

Kw 

Lisanss1z Elektrik fr retim 
Yonetmeligi 

Merkez Ofis 

yay1mlanan 6361 say1h i~ Saghg1 ve Gilvenligi Kanunu 

26.12.2012 tarih ve 28509 say1h Resmi Gazetede'de 

yay1mlanan 

10.06.2003 tarihli ve 25134 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 4857 say1h i~ Kanunu 

10 Agustos 2005 tarih ve 25902 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan i~yeri A9ma ve <;ah~ma Ruhsatlarma ili~kin 

Yonetmelik 

Kamuyu Aydmlatma Platformu 

23 Ocak 2014 tarih ve28891 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan II-19.1 say1h Kar Pay1 Tebligi 

Kilogram 

Mukavemetli kag1t 9uval 

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan II-17.1 say1h Kurumsal Yonetim Tebligi . 

07.04.2016 tarih ve 29677 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 6698 say1h Ki~isel Verilerin Korunmas1 Kanunu 

Kilowatt 

12.05.2019 tarihli ve 30772 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan Elektrik Piyasasmda Li;anss1z Elektrik Uretim 

Yonetmeligi 

~irket'in Fahr.ettin,K~rim Gokay Cad. No:36, 
. f; ,,, ·'} :-·· ;~ .. ~,._,~·.-.., 

skildar/lstaribµP"da"Bulunan merkez ofisi 
/!. .. l<·- , ~.r;, · .. :;\ 'lt 

Altunizade, 

Merke2!}}<ay1~:~iif;!il1l~t:~\t 
' ,;_, j.. • < ,·., "" 



KISALTMA TANIM 

Morath Fabrika Bogday ~irket'in, istiklal Kurtpmar OSB Mah. Atatiirk Cad. No: 10/1 
i~leme Tesisi Murath/Tekirdag adresinde bulunan ilretim tesisi 

Morath Fonksiyonel Un ~irket'in istiklal Kurtpmar OSB Mah. Atatilrk Cad. No: 21/1 
Kan~1mlar Tesisi 

MT 

MWm 

Nielsen 

Nielsen IQ Raporu 

OSB 

OSBKanunu 

OSB 

Yonetmeligi 

Uygulama 

Murath/Tekirdag adresinde bulunan ilretim tesisi 

Metrik Ton 

Mekanik Gfa; 

Nielsen Ara~ttrma Hizmetleri Limited ~irketi 

~irket'in talebi ilzerine 20.01.2023 tarihli Nielsen'den 

istenilen 2022 Ocak-Eylill donemi un sektorilne ili~kin pazar 

pay1 raporu 

Organize Sanayi Bolgesi 

15.04.2000 tarih ve 24021 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan Organize Sanayi Bolgeleri Kanunu 

OSB Kanunu'na dayamlarak 02.02.2019 tarih ve 30674 

say1h Resmi Gazete'de yay1mlanan Organize Sanayi 

Bolgeleri Uygulama Yonetmeligi 

Ozel Giivenlik Hizmetlerine 26.06.2004 tarih ve 25504 say1h Resmi Gazete'de 
yay1mlanan 5188 say1h Ozel Gi.ivenlik Hizmetlerine Dair 

DairKanun 

Pay Tebligi 

PETDER 

pp 

RES 

Kanun 

22 Haziran 2013 tarih ve 28685 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan VII-128.1 say1h Pay Tebligi 

Petrol Sanayi Dernegi 

Polipropilen c;uval 

Rilzgar Enerji Santrali 

Sanayi Sicil Kanunu 
24.04.1957 tarihli ve 9593 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 6948 say1~1 Sanayi Sicil Kanunu 

Sanayi 

Bakanhg1 

ve Teknoloji 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 

Sel'ruklu Fabrika 

i~Ieme Tesisi 

SGK 

Su Kirliligi 

Yonetmeligi 

Bugday ~irket'in Horozluhan Mah. Ankara Cad. No: 159/1 
Selc;uklu/Konya adresinde bulunan ilretim tesisi 

Sosyal Gi.ivenlik Kurumu 

Kontrolii 31 Arahk 2004 tarihli ve 25687 say1h Resmi Gazete'de 

yay1'1lanan Su Kirliligi Kontrolii Yonetmeligi 

C/mhuriy~t, '"' 'M,~h.;,,, Ba~ak Cad. Kap1 No: 4/1 
Sultan'riftligi Depo 

I ,,,, ·/Sultan,gaiVi~tJnbu\!i~ar~~inde bulunan ~irket'in kirac1 s1fat1 

t
YAPI K~e~I VA:t~M-M_ENK ,...,:: 

I 
Le h, les1 Come1 
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KISALTMA 

SPK/Kurul 

SPKn 

~irketlihra,;,;1/ 

Eksun G1da 

Sirket <;ah~anlan 

T.C. 

Tanm ve Orman Bakanhg1 

TFRS 

T1bbi Atik Yonetmeligi 

Ticaret Bakanhg1 

TL veya Tiirk Liras1 

TMO 

TS 4500 

TSE 

·TANIM 

ile kulland1g1 depo 

Sermaye Piyasas1 Kurulu 

30 Arahk 2012 tarih ve 28513 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu 

Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 

Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret A.~. 9ah~anlan 

Tilrkiye Cumhuriyeti 

T.C. Tanm ve Orman Bakanhg1 

Tilrkiye Finansal Raporlama Standartlan 

~irket 25.01.2017 tarihli ve 29959 say1h Resmi Gazete'de 

yay1mlanan T1bbi At1klann Kontrolil Yonetmeligi 

T.C. Ticaret Bakanhg1 

Tilrk Liras1 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

TS 4500 Bugday unu standard1 

Tilrk Standartlan enstitilsil 

TTK veya Tiirk Ticaret 14 ~ubat 2011 tarih ve 27846 say1h Resmi Gazete'de 

Kanunu yay1mlanan 6102 say1h Tilrk Ticaret Kanunu 

TTSG 

TUFE 

Tiirk G1da Kodeksi 

UR-GE 

vb. 

VERBiS 

Vergi Usul Kanunu 

I 

Tilrkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Tilketici Fiyat Endeksi 

Tilrkiye'de satI~a sunulan g1dalara ili~kin hijyen, etiketleme, 

pestisit ve veteriner ila9 kalmtilan, ithalat ve ihracat denetimi 

ve belgelendirme sistemi, tahlil ve numune alma- yontemleri, 

g1da katk1 maddeleri, beslenme ve ozel diyet ama9h g1dalar 

gibi genel standartlarm yam s1ra taze, dondurulmu~ ve 

i~lenmi~ her 9e~it g1da ve g1da ilrilnlerine ozgil belirii 

standartlara ait veri tabam 

Uriln geli~tirme 

Ve benzeri 

Veri Sorumlulan Sicili 

10 Ocak 1961, 11 Ocak 1961 ve 12 Ocak 1961 tarihli ve 

s1ras1yla 10703, 10704 ve 10705 say1h Resmi Gazeteler'de 

yay1mlanan JJ.3~say.14yergi Usul Kanunu 
... '}.or ,· J~} - '~ 

VJ~KREDi YATIRIM MENiUL 
t~RLER . // ,----~ 

L enl ahallesi Comerl~S 
0
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I. BORSA GORU~U: 
Borsa istanbul A.S. Kotasyon Direktorltigti'ntin Sermaye Piyasas1 Kurulu'nu muhatap 
03.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06[100.06]-15589 say1h yaz1smda; 

1. Kotasyon Yonergesi'nin 8'inci maddesinin l'inci f1krasmda yer alan ~artlardan (b) bendindeki 
"Halka arz edilen paylann piyasa degeri" ve "Halka arz edilen paylarm nominal. degerinin 
sermayeye oram" ~artlanm halka arzdan soma saglamas1 ko~uluyla Sirket paylarmm Y1ld1z 
Pazar'da i~lem gorebilecegi, 

2. Sirket hakkmda haz1rlanan hukuk~u raporunun izahnamenin ekinde yer almas1, 

3. Ttirkiye Kat1hm Bankalar1 Birligi Dam~ma Kurulu tarafmdan olu~turulan "Pay Senedi ihrac1 ·· 
ve Ahm-Sat1m Standard1" ile "Katihm Finans ilkelerine Uygun Faaliyet Gosteren Sirketlerin 
Belirlenmesinde Esas Almacak Rehber" dayanak almarak olu~turulmu~ olan ve Sirket 
tarafmdan 31/12/2022 tarihli finansal tabla verilerine gore doldurulan "Katihm Finans ilkeleri 
Bilgi Formu"nda (Form) Sirket tarafmdan verilen bilgiler dikkate almd1gmda Sirket'in Borsa 
istanbul'da i~lem gormeye ba~lad1g1 tarihte BIST Katihm Ttim Endeksinde yer alma ~artlarm1 
saglad1gmm degerlendirildiginin, endeks degerleme donemlerinde de soz konusu ~artlar1 
saglamas1 halinde ilgili katihm endekslerine dahil edilebileceginin izahnamede, Formun 
izahname ekinde yay1mlanmas1, 

4. Borsa gorti~tinde, "i~bu Borsa istanbul A.S. Gorii~ti, Borsa istanbul A.S.'nin verecegi karara 
doniik herhangi bir taahhiit ya da baglay1c1hk olu~turmamak ~art1yla, sadece SPK'nm gorti~ 
talebine cevap vermek amac1yla sm1rh olmak iizere mevcut bilgi ve belgeler dikkate almarak 
haz1rlanrru~t1r. i~bu Borsa istanbul A.S. goru~une dayamlarak almacak kararlar sonucu 
dogabilecek zararlar nedeniyle Borsa istanbul A.S.'nin herhangi bir sorumlulugu 
bulunmamaktad1r." ifadesinin yer almas1 

hususlannm Sirket'in halka arz izahnamesinde yer alacak Borsa gorii~ii olarak Kurul'a 
iletilmesine karar verilmi~tir." denilmektedir. 
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II. DiGER KURUMLARDAN ALINAN GORU~ VE ONAYLAR: 

~irket'in paylanm halka arz etmesi i~in Kurul ve Borsa istanbul d1~mda herhangi bir kurumdan 
goril~ veya onay almmasma gerek yoktur. 

1 0 Mart 2023 
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1. iZAHNAMENiN SORUMLULUGUNU YUKLENEN Ki~iLER 

Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip oldugumuz tiim bilgiler 
~er~evesinde, ger~ege uygun oldugunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamm1 degi~tirecek 
nitelikte bir eksiklik bulunmamas1 i~in her tiirlii makul ozenin gosterilmi~ oldugunu 
beyan ederiz. 

ihracc1 

Eksun G1da Tanm Sana i Ve Ticaret 

Ad, Soyad: 

Unvan: 

imza: 

Tarih: 

Ad, Soyad: 

Unvan: 

imza: 

Tarih: 03/03/2023 

Halka Arza Arac1hk Eden Yetkili Kurulus 

Yap1 Kredi Yatir1m,Menkul Degerler A.~. 

Ad, Soyad: 

Unvan: · 

imza: 

Tarih: 

Ad, Soyad: 

Unvan: 

imza: 

Tarih: 

Sadik <;ulcuoglu 

Genel Miidiir 

Lhf' \) . 

Leven! Mahallesi Came~ok No:1A 
ABlok D:21- -

Miidiir 

03/03/2023 ---

13 

Sorumlu Oldugu Kis1m: 

iZAHNAMENiN TAMAMI 

iZAHNAMENiN TAMAMI 

Sorumlu Oldugu Kis1m: 

iZAHNAMENiN TAMAMI 

iZAHNAMENiN TAMAMI 
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izahnamenin bir par~as1 olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip oldugumuz tiim 
bilgiler ~er~evesinde, ger~ege uygun oldugunu ve bu bilgilerin anlamm1 degi~tirecek 
nitelikte bir eksiklik bulunmamas1 i~in her tiirlii makul ozenin gosterilmi~ oldugunu 
beyan ederiz. 

imzah sorumluluk beyanlan izahname ekinde yer almaktad1r. 

31 Arahk 2019, 2020 ve 2021 Tarihlerine ve 
30.09.2022 tarihli ara don·eme ili~kin 
Finansal Tablolar ve Ozel ·Bag1msiz 

Denetim Raporu_nu Haz1rlayan Kurulu~ 

Ad: 

Soyad1: 

Vezin Ba~1ms1z Denetim A. 

Fatma Zehra 

Sorumlu Ortak Ba~ 
Denet i 

ilgili Degerleme Raporlarm1 Haz1rlayan 
Kurulu~ 

Y etkin Gayrimenkul Degerleme ve 
Dam 

Sorumlu Oldugu K1s1m:, 

31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 
tarihlerine ve 30.09.2022 tarihli ara 
doneme ili~kin Finansal Tablolar ve Ozel 
Bag1ms1z Denetim Raporu 

Sorumlu Old.ugu KIS1m: 

Ad: Yilmaz 30.06.2021 tarihli 21.06-100, 21.06.101, 
21.06-102 no'lu ve 13.06.2022 tarihli 22-
105 no'lu gayrimenkul degerleme 

Soyad1: 

Gorev: 

Alm; raporlan 

Sorumlu Degerleme 
Uzmam 

14 

1 0 Mart 2023 

YAPI Ki"<EDI VATIRIM MENKUL 

!>o 
Sic~ www.ykyatirim.com.tr 



: 

ilgili Degerleme Raporlarm1 Hazirlayan 
Kurulu~ Sorumlu Old~gu K1s1m: 

Y etkin Gayrimenkul Degerleme ve 
Dam~manhk A.S. 

Ad: Hasan Serhat 26.05.2022 tarihli 22-082 no'lu, 
31.05.2022 tarihli 22-083 no'lu 
gayrimenkul degerleme raporlan 

Soyad1: Berkli 

Gorev: Degerleme Uzmam 

ilgili DegerlemeRaporlanmHaz1rlayan. 
Kurulu~ Sorumlu Oldugu K1s1m: 

Ekspertur Gayrimenkul Degerleme ve 
Dam~manhk A.S. 

Ad: Faruk 07.04.2021 tarihli 2021020184 no'lu 
gayrimenkul degerleme raporlan 

Soyad1: Bozan 

Gorev: Sorumlu Degerleme 
Uzmam 



2. OZET 

A.1 

A.2 

B.1 

B.2 

B.3 

Ba~hk 

Giri~ ve uyarllar 

izahnamenin 
sonraki 
kullammma ili~kin 
bil i 

ihra~~mm ticaret 
unvam ve i~letme 
ad1 
ihra~~mm hukuki 
statiisii, tabi 
oldugu mevzuat, 
kuruldugu iilke ve 
adresi 

Ana iiriin/hizmet 
kategorilerini de 
i~erecek ~ekilde 
ihra~~mm mevcut 
faaliyetlerinin ve 
faaliyetlerine etki 
eden onemli 
faktorlerin tamm1 
ile faaliyet 
gosterilen 

.. lar 

A-GiRi VE lJYARILAR 
A~1klama Yiikiimliiliigii 

• Bu ozet izahnameye giri~ olarak okunmahdtr. 
• Sermaye piyasas1 aras:larma ili~kin yatmm kararlar1 

izahnamenin bir biitiin olarak degerlendirilmesi sonucu 
verilmelidir. 

• izahnamede yer alan bilgilere ili~kin iddialann mahkemeye 
ta~mmas1 durumunda, davac1 yatmmc1, halka arzm 
gers:ekle~tigi iilkenin yasal diizenlemeleri s:ers:evesinde, 
izahnamenin s:evirisine ili~kin maliyetlere yasal siires:ler 
ba~lattlmadan once katlanmak zorunda kalabilir. 

• Ozete bagh olarak (s:evirisi dahil olmak iizere) ilgililerin 
hukuki sorumluluguna ancak ozetin izahnamenin diger 
kts1mlan ile birlikte okundugu takdirde yamlt1c1, hatah veya 
tutars1z olmas1 veya yatmmctlarm yatmm karanm vermesine 
yard1mc1 olacak onemli bilgileri saglamamas1 durumunda 
gidilir. 

• izahname sonradan tekrar kullamlmayacakttr. 

B-iHRAc; I 
Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 

Hukuki Statii: Anonim ~irket 

Tabi Olunan Mevzuat: T.C. Kanunlan 

Kuruldugu Dike: Tiirkiye Cumhuriyeti 

Adresi: Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No: 36, Altunizade, 
Uskiidar, istanbul 

Telefon ve Faks Numaralar1: 

Telefon: 0 (216) 544 24 00 
Faks: 0 (216) 344 88 94 
intern~t Adresi: www.eksun.com.tr 
KEP (Kayith Elektronik 
eksun ida hs03.ke .tr 

Posta) Adresi: 

~irket, 1996 ytlmda Tekirdag'da kurularak g1da sektoriinde 
faaliyet gostermeye b~lam1~t1r. 26 y1lhk sektor deneyimine sahip 
olan ~irket'in ana faaliyet alam; her tiirlii un ve unlu mamulleri, 
katk1h un, en alt miisli, miks unlar, tam kar1~1m veya premiksler, 
ni~asta, pi~irme yard1mctlan, her tiirlii katktlar ve pastac1hk 
mamullerini imal etmek, ahp satmak, ithal ve ihras: etmek, transit 
ticaretini yapmakt1r. 

ihracat alanmda, 
olmak ·· 

P'·" -~ .. 

Afrika ve Ortadogu iilkeleri ba~ta 
farkh iiriin kategorilerinde un 

eks~ . GIMTAA!l1W, • 
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ihracatl geryekle~tirilmektedir. 

~irket, yakla~1k, 600 bin ton/yil kurulu ilretim kapasitesiyle, 500 
bin ton/yil yerli ve ithal bugdaym tedariki, depolanmas1, ilretimi 
ve un haline getirilerek, hem kendi markalar1 hem de ozel markah 
olarak paketlenmesi, sevkiyat1, sat1~1, tahsilatt, satt~ sonras1 kalite 
destek operasyonlanyla iy ve d1~ piyasaya ilrilnlerinin arzm1 
geryekle~tirmektedir. 

~irket, 200'il a~km mamill maddesini ve nihai ilrilnilnil; donem ve 
bolge etkilerinden ayn~tuarak, dilzenli bir ~ekilde tedarik 
etmektedir. Bilnyesinde bulundurdugu markalan bu anlay1~ ve 
vizyon ile yonetmektedir. Ulusal ve uluslararas1 yapta verdigi sat1~ 
sonras1 destegi ile imalathanelerin ve tilketicilerin yanmda 
olmaktadu. 

Sat1~ ve tedarik planlamas1, ~irket'in biltyesi ve urun karhhk 
gostergelerini iyerecek ~ekilde olu~turulmakta ve takibi 
saglanmaktadu. 

~irket'in merkezi, Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No: 36, 
Altunizade, Dskildar, istanbul adresinde bulunmaktadu. ~irket, 
Tekirdag'da 2 ve Konya'da 1 olmak ilzere toplam 3 ilretim 
tesisinde faaliyetlerini silrdilrmektedir. 

~irket faaliyetlerini ily ilretim tesisinde, tam otomasyon 
sistemleriyle, Turk G1da Kodeksi'ne ve kalite standartlarma uygun 
bir ~ekilde yilriltmektedir. 30.09.2022 tarihli kapasite kullamm 
oram %92,3'tilr. 

Murath Fabrika Bugday i~leme Tesisi'nde; 36.894 m2 ay1k alan, 
18.137 m2 kapah alan, 35.000 ton bugday depolama alam, 7.000 
ton un silosu stok kapasitesi, 850 ton paketli ilriln depolama alam 
bulunmaktadu. 

Murath Fonksiyonel Un Kar1~1mlar Tesisi'nde; 9.150 m2 ay1k 
alan, 2.279 m2 kapah alan bulunmaktadu. Depolama alanlan, 
Murath Fabrika Bugday i~leme Tesisi'yle, ortak kullamlmaktadu. 

. . 

Konya Dretim Tesisinde; 16.919 m2 ay1k alan, 12.959 m2 kapah 
alan, 16.766 ton bugday depolama alam, 3.500 ton un silosu 
depolama kapasitesi, 1.000 ton paketli ilriln depolama alam 
bulunmaktadu. 

~irket'in aynca 2020 yilmda kurulan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanhg1 tarafmdan onayh AR-GE merkezi bulunmaktad1r. AR
GE merkezinde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller 
projesi, yeni un ye~itlendirmeleri, bugday payallanmn en uygun 
kan~1m 1yla yilksek kalitede unlarm elde edilmesi gibi projeler, 

nemde sektpre'~enifil{"olw-ak sunulan yah~malardu . 
.,,,':¥f:t-:-"ti ~A .:. ·f.rr t :>, .11 '"i1t:r: 
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B.4a ihra-;-;1y1 ve 
faaliyet gosterdigi 
sektorii etkileyen 
onemli en son 
egilimler. 
hakkmda bilgi 

~irket'in ana faaliyeti un ilretimi ve sat1~mdan olu~maktad1r. 2019 
yilmda 925.935.187 TL olan sat1~ geliri, 2020 y1lmda 
1.040.949.662 TL'ye yilkselmi~, 2021 y1hnda ise 1.549.398.092 
TL'ye ula~m1~tlf. Sat1~ geliri, 30.09.2022 tarihi itibanyla 
2.811.679.098 TL olarak geryekle~mi~tir. 

~irket, 2021 y1h iSO ilk 500 listesi iyerisinde, ilretimden satl~lara 
gore 324. s1rada yer almaktadir. [Kaynak: 
https://www.iso500.org.tr/eksun-gida-tarim-san-ve-tic
as?yi1=2021&birinci500=1] ~irket, Nielsen IQ Raporu'na gore 
Ocak-Eylill aras1 9 ayhk donemde Toplam Perakende Un 
Pazar1'nda %8,1 tonaj pay1 ve %9,7 hasilat pay1 ile (market 
markalan toplam1 hariy tutulmaktad1r) pazar lideri konumundad1r. 
[Kaynak: 20.01.2023 tarihli Nielsen IQ Raporu] 

~irket'in faaliyet gosterdigi g1da sektori.ini.in en onemli girdisi 
bugday hammaddesidir. ~irket, tanm sektorilndeki geli~melerden 
dogrudan etkilenmektedir. ~irket'in iyinde bulundugu sektor, 
tanmsal hammadde fiyatlarmdaki art1~ ve azah~lardan, iklim 
ko~ullarmdan ve hastahk/ha~erelenme gibi etkenlerden, i.iri.in 
ye~itliligi, rekolte ve verimlilik ay1smdan onemli olyilde 
etkilenmektedir. Tilrkiye'de un tilketiminin yaygm olmas1, 
hammadde komisyoncu-arac1 maliyetleri, diger girdi maliyetleri, 
yetersiz finansman imkanlan da sektori.i etl<llemektedir. Sektor 
ay1smdan onemli pazarlardaki olas1 siyasi ve sosyal krizlerin, 
~irket'in sat1~lar1m olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadir. 
Sektoriln ana hammaddesi olan bugday fiyatlarmda meydana 
gelebilecek dalgalanmalarm ~irket'in maliyetlerini etkilemesi 
muhtemeldir. Ozellikle iy piyasa dinamikleri ay1smdan, rekabetin 
yilksek olmas1 ilri.in fiyatlar1 ilzerinde etkili olmaktad1r. Di.inya 
ekonomisinde ve/veya Ti.irkiye ekonomisinde y~anabilecek 
daralmalarm, sektorde faaliyet gosteren diger oyuncularm 
finansman maliyetlerini artirmas1 soz konusu olabilir. Doviz 
kurlarmda meydana gelebilecek ani yilkseli~ veya dil~il~ler, 
sektordeki flfmalarm ihracat politikalarm1 olumsuz etkileyebilir. 

Degi~en beslenme egilimleri ve egilimlerden etkilenen 
ti.iketicilerin tilketim tercihlerini degi~tirmesi ile birlikte un 
tedarikinde ve tilketiminde de degi~iklik gozlenebilir. ~irket'in 
gelecekteki b~ans1 ilretim kapasitesini iyi planlayarak AR-GE 
faaliyetlerine. onem vermeyi silrdilrmesine, hedef kitlesinin 
taleplerini tespit edebilmesine ve dogru ilrilnler geli~tirerek 
bunlara cevap verebilmesine baghdir. ~irket, yurt d1~1 ve yurt iyi 
piyasalardaki fark11 ilriln talep ve egilimlere hlzh cevap 
verebilecek donan1ma sahiptir. 

Soz konusu egilimler a~ag1da ozetlenmi~tir: 

. • Degi~en tilketim egilimleri ve artan saghk yoni.inde 
bilinylenmeye ili~kin olarak tilketicinin beklentilerindeki 
fark11 egilimler, 

Marka ~~-:,~rufl.~&1Ji~irMgini artirmak iyin ye~itli segment 
ve cogf~fit:,bolgelei:de)irjinleri mil~terilere etkili ~ekilde 

6 
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B.5 ihra~~mm dahil 
oldugu grup ve 
grup i~indeki yeri 

pazarlama egilimleri, 

• <;e~itli ya~ gruplanna ve farklt beklentilere sahip 
mil~terilere hitap edecek nitelikli ilrilnler geli~tirmesi ve 
arzmda art1~/azah~ egilimleri, 

~irket, i~bu izahname tarihi itibar1yla tek pay sahipli bir anonim 
~irkettir. ~irket'in sermayesinin %100'ilnil temsil eden paylara, 
halka kapah bir tilzel ki~i olan Tilrkiye uyruklu Eksim Yatmm 
Holding sahiptir. Eksim Yatmm Holding'in dogrudan/dolayh 
ortag1 oldugu ~irket dahil 15 adet bagh otakl1g1 ve i~tiraki 
bulunmaktad1r. 

Eksim Yatmm Holding A.I;,.: Temelleri 1986 ytlmda atllan 
Eksim Yatmm Holding, yenilenebilir enerji ilretimi, elektrik alt 
yapt hizmetleri, elektrik dag1ttm1 ile toptan ve perakende sat1~1, 
dogalgaz ithalat1, g1da ve in~aat sektorlerinde yapt1g1 yatmmlarla 
Tilrkiye'nin onemli gruplan arasmda yer almaktadtr. Eksim 
Yatmm Holding'in paylarmm %100'il, toplamda 7 adet geryek 
ki~i ortaga aittir. 

Bah Hath Dogalgaz Ticaret A.I;,. : 09 Nisan 2009 tarihinde 
kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, dogalgaz mevzuatma uygun 
olarak dogalgaz ithalat1 ve ticareti faaliyetlerinde bulunmakttr. 

Eksim Elektrik Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan Sah~ A.I;,. : 
26 May1s 2010 tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, toptan 
elektrik ticareti, portfoyilndeki her tilrlil serbest tilketicinin 
elektrik talebini kar~tlamak ve yurtd1~mdan elektrik ithal etmek 
amac1yla kurulmu~tur. 

iltek Enerji Yatmm Sanayi ve Ticaret A.I;,. : 26 Nisan 2005 
tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji 
faaliyetini yilrilten firmalara yatmm yapmakttr. 

Eksim Enerji A.I;,. : 01 Kas1m 2002 tarihinde kurulmu~tur. Ana 
faaliyet konusu, elektrik enerjisi ilretim tesisi kurulmas1, i~letmeye 
ahnmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi ilretimi, ilretilen elektrik 
enerjisinin ve/veya kapasitenin mil~terilere satl~tdtr .. 

Dicle Kok Enerji Yatmm A.I;,. : 25 Agustos 2008 tarihinde 
kunilmu~tur. Ana faaliyet ·konusu, enerji sektoriinde faaliyet 
gosteren ~irketlere i~tirak etmek, elektrik altyap1 ve baktm 
hizmetleri, aray kiralama hizmetleri yapmakttr. 

Ahhm Unlu Mamiiller Sanayi ve Ticaret A.I;,.: 29 Nisan 1993 
tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, perakende g1da 
magazac1hg1 faaliyetlerinde bulunmakttr. 

Y onca Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1: 03 Kas1m 2021 
tarihinde kurulmu~tur. Adi Ortakltk'm kurulu~ amac1, elektrik 
altyap1 i~ ve i~l~W~Ji~~~ndeks okuma i~leri, ayma kesme 
faaliY, leri olm~J()Jz~p~;,1~9t. Elektrik Hizmetleri Adi Ortak11g1 
a01 yap1las.a~ satm alma,),:·i~ sonucunda i~ yapma, taahhilt 
~ linde hizQief v,eriJm~sidtrJt,\. · 



B.6 Sermayedeki veya 
toplam oy hakkI 
ii;indeki paylan 
dogrudan veya 
dolayh olarak %5 
ve fazlas1 -olan 
ki§ilerin 
isimleri/unvanlan 
ile her birinin pay 
sahipligi 
hakkmda bilgi 

ihrai;i;mm hakim 
ortaklarmm farkh 
oy haklarma 
sahip olup 
olmad1klan 
hakkmda bilgi 

Achar Energy 2007 Limited (Gilrcistan) : 17 Nisan 2007 
tarihinde Giircistan'm Acara bolgesi Batum ~ehrinde kurulmu~tur. 
Ana faaliyet konusu, elektrik enerjisi ilretim tesisi kurulmas1, 
i~letmeye almmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi ilretimi ve 
ilretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin mil~terilere 
sat1~m1 yapmakt1r. 

Eksim Ges Enerji A.~. : 10 Mart 2022 tarihinde kurulmu~tur. 
Ana faaliyet konusu, elektrik enerjisi ilretim tesisi kurulmas1, 
i~letmeye ahnmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi ilretimi, ilretilen 
elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin mil~terilere sat1~1dir. 

Eksim Ventures Teknoloji Yatmm A.~.: 14 Ocak 2021 
tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, yeni geli~en 
teknolojilere yatmmlar yapmaktir. 

Eksun Tarim Urilnleri Lisansh Depoculuk A.~. : 03 Haziran 
2021 tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, lisans 
kapsammdaki tar1m ilrtinlerinin saghkh ko~ullarda muhafazasma 
ve ticari amayla depolanmasma ili~kin olarak lisansh depoculuk 
faaliyetinde bulunmaktir. 

Kat Turizm Gayrimenkul Yatmmlar1 ve i§letme Ticaret A.~.: 
22 Eyltil 2008 tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, iktisap 
edecegi gayrimenkullerin bir konsept proje geli~tirilerek 
degerlendirilmesi, artan degerle beraber sat1~1, kiraya verilmesi 
ve/veya i~letilmesi suretiyle faaliyet kazanc1 elde etmektir. 

Dicle Elektrik Perakende Satl§ A.~. : 13 Arahk 2012 tarihinde 
kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, perakende elektrik sat1~ 
faaliyetinde bulunmaktad1r. 

Dicle Elektrik Dagit1m A.~. : 01 Mart 2005 tarihinde 
kurulmu tur. Ana faali et konusu, elektrik ener·isinin da-1tlm1dir. 
i~bu izahname tarihi itibar1yla, ~irket'in sermayesindeki ve oy 
haklarmdaki pay1 %5'in ilzerinde olan pay sahibi Eksim Yatmm 
Holding'tir (%100). 

~irket paylar1 A Grubu ve B Grubu olmak ilzere iki pay 
grubundan olu~m~ktadir. ~irket Esas Sozle_~mesi'nin 7. maddesine 
gore ~irket'in i~leri ve idaresi Gene! Kurul tarafmdan Sermaye 
Piyasas1 Mevzuat1 ve Turk Ticaret Kanunu htiktimlerine gore en 
fazla 3 yil iyin seyilecek en az 5, en yok 7 ilyeden olu~acak bir 
Yonetim Kurulu tarafmdan yilrilttiltir. Yonetim Kurulu ilye say1s1, 
Genel Kurul tarafmdan belirlenir. Yonetim Kurulu'nun 5 ilyeden 
olu~mas1 durumunda 2 ilye, 6 veya 7 ilyeden olu~mas1 durumunda 
3 _ilye (A) Grubu pay sahipleri tarafmdan belirlenecek adaylar 
arasmdan Gene! Kurul tarafmdan seyilir. Yonetim kurulu ba~kan1, 
A grubu pay sahiplerinin aday gosterecegi yonetim kurulu ilyeleri 
arasmdan seyilir. 

nca, ~irket Esas1·S8:z;(~)mesi'nin 10. maddesine gore yapilacak 
. -•l\. 'i J•"i.· ;•~>' "'~.t.· 

olagan ve olag~nilsJy;gene(~l'.i, toplantilarmda hazir bulunan (A) 



B.7 

Varsa dogrudan 
veya dolayh 
olarak ihrai;i;mm 
yonetim 
hakimiyetine 
sahip olanlann ya 
da ihra1y1y1y1 
kontrol edenlerin 
isimleri/unvanlar1 
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grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay i9in 5 oy 
hakk1, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay i9in 
1 oy hakk1 vardtr. 

Yukanda a91kland1g1 ilzere ~irket'in dogrudan ortag1 Eksim 
Yatmm Holding, yonetim hakimiyetine dogrudan sahiptir. Eksim 
Yatmm Holding'in, yonetim hakimiyetine dogrudan sahip 
olmasmm kaynag1, i~bu izahname tarihi itibanyla, ~irket'in 
paylanna % 100 oranmda sahip olmastdtr. 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 
donemlerine ili~kin finansal tablolarmdan se9ilmi~ onemli finansal 
bilgiler a~ag1da yer almaktadtr. 

Ozel Bag1ms1z Denetimden Ge~mi§ Ozet Finansal Durum Tablolan: 

TL 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.12.2021 % 30.09.2022 % 

83,7 74,9 87,8 
Dtinen Varhklar 364.906.113 % 551.924.766 % 1.177.445.036 % 1.686.566.506 

93,5 
% 

16,3 25,1 12,2 
Duran Varhklar 71.041.100 % 185.359.033 % 163.451.503 % ll8.044.836 6,5% 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 
Varhklar 435.947.213 % 737.283.799 % 1.340.896.539 % 1.804.611.342 % 

Ktsa Vadeli 102,8 86,8 88,2 81,6 
Yilkiimlillilkler 448.047.293 % 639.936.679 % 1.182.470.842 % 1.471.922.192 % 

Uzun Vadeli 
Yilkiimlalilkler 12.439.342 2,9% 24.329.226 3,3% 73.684.546 5,5% 46.682.689 2,6% 

Ozka naklar 

Toplam 
Ka naklar 

15,8 
-24.539.422 5,6% 73.017.894 9,9% 84,741.151 6,3% 286,006.461 % 

100,0 100,0 100,0 100,0 
435.947,213 % 737.283.799 % 1.340.896.539 % 1.804.611.342 % 

30.09.2022 tarihi itibanyla, 1.686.566.506 TL'ye ula~an donen 
varhklar, aym donem itibanyla, toplam aktiflerin %93,5'ini 
-olu~turmaktadtr. Donen varhklar, 31.12.2019'dan 31.12.2020'ye 
%51,3, 31.12.2020'den 31.12.2021'e %113,3 ve 3Ll2.2021'den 
30.09.2022'e %43,2 oranmda art1~ gostermi~tir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, toplam varhklarm %2,5'ini nakit ve 
nakit benzerleri, %32,8'ini ticari alacaklar ve %37,5'ini stoklar 
olu~turmaktadtr. Toplam varhklarm %20,6'sm1 ise geri kalan 
donen varhklar olan diger alacaklar, pe~in odenmi~ giderler, cari 
donem vergisi ile ilgili varhklar ve diger donen varhklar 
olu~turmaktadtr. 

Nakit ve nakit benzerleri, 31.12.2019'da 26.073.276 TL, 
31.12.2020'de 36.912.648 TL, 31.12.202l'de 9.758.247 TL, 
30.09.2022'de ise 45.971.539 TL olarak ger9ekle~mi~ olup, 
toplam varhklar i9erisindeki oran1 s1ras1yla, %6,0 ,%5,0, %0,7, 
%2,5'tir. 

icari alacaklar, 31.12.2019'da 151.416.505 TL, 31.12.2020'de 
0.382.496 TL, 31.12.2021 'de 331.488.762 TL, 30.09.2022'de 

591.363.587 TL olarak ger9ekle~m1 
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ii;:erisindeki oram, s1ras1yla, %34,7, %25,8, %24,7 ve %32,8'dir. 

31.12.2021 itibanyla, 331.488.762 TL olan ticari alacaklann, 
331.474.816 TL'si ili~kili olmayan taraflardan, 13.946 TL'si ise 
ili~kili taraflardan alacaklard1r. 

30.09.2022 itibanyla, 591.363.587 TL olan ticari alacaklann, 
590.577.903 TL'si ili~kili olmayan taraflardan, 785.684 TL'si ise 
ili~kili taraflardan alacaklard1r. 

Diger alacaklar, 31.12.2019'da 9.942.994 TL, 31.12.2020'de 
10.123.946 TL, 31.12.2021'de 154.643.950 TL ve 30.09.2022'de 
ise 18.149.252 TL olarak geri;:ekle~mi~ olup, toplam varhklar 
ii;:erisindeki oram, s1ras1yla, %2,3, %1,4, %11,5 ve %l,0'd1r. 

Stoklar, 31.12.2019 tarihinde 135.279.513 TL, 31.12.2020'de 
274.334.091 TL, 31.12.2021 'de 543.185.894 TL ve 30.09.2022'de 
676.711.912 TL olarak geri;:ekle~mi~ olup, toplam varhklar 
ii;:erisindeki oram, s1ras1yla, % 31,0, %37,2, %40,5 ve % 37,5'dir. 

30.09.2022 tarihi itibar1yla, stoklar 31.12.2021 'e gore %24,6 
oranmda arh~ gostermi~tir. 

Stoklar, 30.09.2022 tarihinde, %81,4 oranmda ilk madde ve 
malzemeden olu~maktadir. 30.09.2022 tarihinde, stoklar ii;:erisinde 
yer alan diger kalemleri, %7,1 oramnda yar1 mamuller, %10,9 
oranmda mamuller, %0,6 oranmda ise ticari mallar ve diger 
stoklar olu~turmaktadir. 

Pe~in odenmi~ giderler, 31.12.2019'da 16.930.660 TL, 
31.12.2020'de 8.081.545 TL, 31.12.202l'de 96.166.117 TL ve 
30.09.2022 tarihi itibar1yla 261.214.487 TL olarak geri;:ekle~mi~ 
olup, toplam varhklar ii;:erisindeki oram, s1ras1yla, %3,9, %1,1, 
%7,2 ve %14,5'dir. 

Diger donen varhklar, 31.12.2019'da 25.263.165 TL, 
31.12.2020'de 32.090.040 TL, 31.12.2021 'de 42.202.066 TL ve 
30.09.2022'de 62.458.065 TL olarak geri;:ekle~mi~ olup, toplam 
varhklar ii;:erisindeki oram, s1ras1yla, %5,8, %4,4, %3, 1, %3,5 
olarak kay1tlara gei;:mi~tir. 

~irket'in duran varhklar1 31.12.2019'da 71.041.100 TL, 
3t.I2:2020'de 185.359.033 TL; 31.12.2021 'de 163.451.503 TL ve 
30.09.2022'de 118.044.836 TL olup, toplam varhklar ii;:erisindeki 
pay1 s1ras1yla %16,3, %25,1, %12,2 ve %6,5'tir. 

. . 

Maddi duran varhklar, 31.12.2019'da 56.217.478 TL, 
31.12.2020'de 179.442.142 TL, 31.12.2021 'de 120.512.143 TL ve 
30.09.2022'de 61.896.511 TL olarak geri;:ekle~mi~ olup, toplam 
varhklar ii;:erisindeki oran1, s1ras1yla, % 12,9, %24,3, %9,0, 
%3,4'ttir. 

Maddi olmayan duran varhklar, 31.12.2019'da 114.736 TL, 
3 l.12.2020'de 41.112 TL 31.12.2021 'de 200.830 TL ve 
30.09.2022'de 300.754 TL olarak geri;:ekle~mi~ olup, toplam 
varhklar ii;:erisindeki oran1, s1ras1yla, %0,03, %0,01, %0,01, 
%0,02'dir. 

30 9.2022 tarihi itibar1yla, 1.471.922.192 TL'ye ul~an k1sa 
deli yilki.imli.ili.ikler, aym tarih itibanyla, toplam kaynaklarm 

1/o8l,6'sm1 olu~turmaktadir. K1sa vadeli yi.iki.imli.ili.ikler 
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3 l.12.2019'da 448.047.293 TL, 3 l.12.2020'de 639.936.679 TL ve 
31.12.2021'de 1.182.470.842 TL olarakgers;ekle~mi~tir. 

K1sa vadeli bors;lanmalar, 31.12.2019'da 108.731.214 TL, 
31.12.2020'de 251.892.293 TL, 31.12.2021 'de 527.644.895 TL ve 
30.09.2022'de 728.100.559 TL olarak gers;ekle~mi~ olup, toplam 
kaynaklar is;erisindeki oram, s1ras1yla, %24,9, %34,2, %39,4 ve 
%40,3 'tiir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, ktsa vadeli bors;lanmalar 31.12.2021'e 
gore %38,0 oranmda artm1~t1r. Hammadde fiyatlanndaki yiikseli~ 
ve buna paralel artan i~letme sermayesi ihtiyacmm etkisiyle, 2021 
y1h ve 2022 y1hmn ilk 9 aymda, ktsa vadeli bors;lanmalar 
kaleminde ve buna bagh olarak, aym donemlerde, stoklar 
bakiyesinde de art1~ gers;ekle~mi~tir. 

Uzun vadeli bors;lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan 3 l.12.2019'da 
867.324 TL, 31.12.2020'de 12.625.082 TL, 31.12.2021'de 
69.604.460 TL, 30.09.2022'de ise 109.353.072 TL olarak 
gers;ekle~mi~ olup toplam kaynaklar is;erisindeki oram s1ras1yla 
%0,2, %1,7, %5,2 ve %6,1 'dir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, uzun vadeli bors;lanmalarm ktsa vadeli 
kts1mlar1, 31.12.2021'e gore %57,1 oranmda artm1~t1r. Ytikselen 
hammadde fiyatlarma paralel bir ~ekilde artan i~letme sermayesi 
ihtiyacmdaki art1~a bagh olarak, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihi 
itibar1yla, uzun vadeli bors;lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlar1 
kaleminde ytikseli~ y~anmt~tlr. 

~irket'in kiralama i~lemlerinden bors;lar hesab1 31.12.2021 tarihi 
itibar1yla 3.606.290 · TL'den olu~maktadtr. 30.09.2022 tarihi 
itibar1yla bu deger 12.120.521 TL'ye ul~m1~ttr. 

Ticari bors;lar, 31.12.2019'da 316.648.334 TL, 31.12.2020'de 
343.318.797 TL, 31.12.2021 'de 523.958.392 TL ve 30.09.2022'de 
169.201.454 TL olarak gers;ekle~mi~ olup, top lam kaynaklar 
is;erisindeki oram, s1ras1yla, %72,6, %46,6, %39,1 ve %9,4'tilr. 

30.09.2022 tarihinde, ticari bors;lar, 31.12.2021 'e gore % 67,7 
oranmda azalm1~t1r. ~irket, 2022 y1hnm ilk 9 aymda, Grup 
~irketlerinden Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den yapm1~ oldugu 
bugday ahmlar1m, ges;mi~ y11lara ktyasla azaltm1~, bunun yerine, 
bugday tedarikinde banka finansmamiun ag1rhgm1 art1rm1~ttr. 

Diger bors;lai;, 3 l.12.2019'da 743.269 TL, 3 l.12.2020'qe 
6.591.930 TL, 31.12.2021'de 19.155.401 TL ve 30.09.2022'de 
67.775.224 TL olarak gers;ekle~mi~tir. 

31.12.2020 tarihi itibar1yla, diger bors;lar tutarmm 6.000.000 TL'si 
Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'ye olan bors;tan olu~urken, 
~irket'in 31.12.2021 itibanyla Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'ye 
diger borcu, 17.795.177 TL'ye ylikselmi~ olup, 30.09.2022 
itibartyla 469.575 TL'dir. 

Uzun vadeli ytiktimltiltikler, 31.12.2019'da 12.439.342 TL, 
31.12.2020'de 24.329.226 TL, 31.12.2021'de 73.684.546 TL ve 
30.09.2022'de 46.682.689 TL olarak gers;ekle~mi~ olup, toplam 
kayn ar is;erisindeki oran1, s1ras1yla, %2,9, %3,3, %5,5 ve 
%2 'dtr. 
< 
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Uzun vadeli borylanmalar, 31.12.2019'da 1.990.862 TL, 
31.12.2020'de 12.083.429 TL, 31.12.2021'de 47.478.969 TL ve 
30.09.2022'de 0,00 TL olarak geryekle§mi§ olup, toplam 
kaynaklar iyerisindeki oram, siras1yla, %0,5, %1,6, %3,5 ve 
%0.0'dtr. 

Ozkaynaklar, 31.12.2019'da -24.529.398 TL, 31.12.2020'de 
73.017.894 TL, 31.12.2021'de 84.741.151 TL ve 30.09.2022'de 
286.006.461 TL olarak geryekle§mi§tir. 

Ozkaynaklarm, toplam aktif bi.iyi.ikli.igilne oram, 31.12.2020 
tarihinde %9,9 iken, 31.12.2021 tarihinde %6,3 ve 30.09.2022 
tarihinde % 15,8 olmu§tur. Ozkaynaklarm, toplam aktifler iyindeki 
paymm artmasmm ana sebebi, Sirket'in 2022 y1h ilk 9 aymda 
karhhgmm artml§ olmas1dtr. FAVOK tutarmdaki art1§ neticesinde, 
finansman giderlerinde yi.ikseli§ olmasma ragmen, 2022 y1h ilk 9 
ayhk doneminde 201.790.691 TL donem kan geryekle§mi§tir. 

Ozel Bag1ms1z Denetimden Ge~mi§ Gelir Tablosu 

TL 1.01.2019- 1.01.2020- 1.01.2021- 1.01.2021- 1.01.2022 -
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Has1lat 925.935.187 1.040.949.662 1.549 .398.092 979.183.494 2.811.679 .098 

Sall~lann -794.599.832 -874.937.318 -811.502.710 
maliyeti (-) 1.275.825.625 2.165.835.709 

Briit kar/ 131.335.355 166.012.344 273.572.467 167.680.784 645.843.389 
(zarar) 

Esas faaliyet 
41.958.368 61.404.529 203.099.527 113.373.266 428.049.626 kan/ (zaran) 

Finansman 
gideri iincesi 

41.974.845 61.404.529 232.662.224 107.433.397 488.463. 700 
faaliyet kari/ 
(zarar1) 

Vergi iincesi 
9.947.750 11.102.344 -6.099.230 3.244.193 251.179.868 kar / (zarar) 

Diinem kan/ 
11.634.178 11.586.500 7.684.885 2.608.335 201.790.691 (zaran) 

Sirket'in bag1ms1z denetimden geymi§ mali tablolarmda, 2019 
y1lmda sati§ hastlatt 925.935.187 TL iken, 2020 y1h hastlat1 
1.040.949.662 TL, 2021 y1h hastlat1 (549.398.092 TL olarak 
geryekle§mi§tir. Sirket'in toplam has1latmda, 2020 ytlmda bir 
onceki y1la gore %12,4 art1~ geryekle§mi§ olup, 2021 ytlmda bir 
onceki ytla gore %48,8 art!§ geryekle§mi§tir. 

2021 ytlmm ilk 9 aymda 979 .183 .494 TL olarak geryekle§en sat1§ 
hastlat1, 2022 ytlmm ilk 9 aymda 2.811.679.098 TL olarak 
kay1tlara geymi§tir. Sirket sat!§ has1latmda, 2022 y1lmm ilk 9 
aymda bir onceki y1lm aym donemine oranla % 187, 1 art1§ 
kaydedilmi§tir. 

Sirket'in bag1ms1z denetimden geymi§ mali tablolarmda, sati§larm 
maliyeti, 2019 y1lmda 794.599.832 TL iken, 2020 y1lmda 
874.937.318 TL, 2021 ytlmda ise 1.275.825.625 TL olarak 
geryekle§mi§tir. Sirket'in toplam sat1§lann maliyetinde, 2020 
y1lmda bir onceki ytla gore % 10, 1, 2021 y1lmda ise bir onceki y1la 
gore %45,8 art1§ geryekle§mi§tir. 
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2021 ytlmm ilk 9 aymda 811.502.710 TL olarak gen;ekle~en 
satl~lann maliyeti, 2022 ytlmm ilk 9 aymda 2.165.835.709 TL 
olarak kay1tlara geymi~tir. Sat1~larm maliyetinde, 2022 y1hmn ilk 
9 aymda, bir onceki yilm aym donemine oranla %166,9 art1~ 
kaydedilmi~tir. 

~irket'in faaliyet giderleri, gene! yonetim giderleri, pazarlama, 
sat1~ ve dag1tlm giderleri ile AR-GE giderlerinden olu~maktadu. 
Faaliyet giderleri, 2019 y1hnda 89.148.032 TL iken, 2020 yilmda 
102.000.161 TL, 2021 ytlmda ise 117.783.079 TL olarak 
geryekle~mi~tir. 2021 y1h ilk 9 aymda 81.468.115 TL olan faaliyet 
giderleri, 2022 yilmm aym doneminde 218.345.101 TL tutarma 
ytikselmi~tir. 

Genel yonetim giderlerinde, 2020 yilmda 2019 yilma gore %38,9 
art1~ geryekle~irken, 2021 ydmda 2020 yilma gore %23,7 azah~ 
ya~anm1~t1r. 2022 y1hnm ilk 9 ayhk doneminde geryekle~en genel 
yonetim giderleri, 2021 y1hmn aym donemine gore %83,6 art1~ 
gostermi~tir. 

Genel yonetim giderlerinin has1lata oram, donemler bazmda 
kar~Ila~tmld1gmda, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 tarihinde 
sona eren donemler itibar1yla s1ras1yla % 1,6, % 1,9 ve % 1,0 olarak 
geryekle~mi~tir. 

Pazarlama, sat1~ ve dag1tlm giderlerinde, 2020 yilmda 2019 yilma 
gore %9,7 art1~ geryekle~irken, 2021 yilmda 2020 y1hna gore 
%25,1 art1~ y~anm1~t1r. 2022 yilmm ilk 9 ayhk doneminde 
geryekle~en pazarlama, satl~ ve dag1tlm giderleri, 2021 yilmm 
aym donemine gore %179,8 art1~ gostermi~tir. 

Pazarlama, sat!~ ve dag1t1m giderlerinin hastlata oram, donemler 
bazmda kar~Ila~tmld1gmda, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 
tarihinde sona eren donemler itibanyla s1ras1yla %8,1, %7,9 ve 
%6,6 olarak geryekle~mi~tir. 

~irket' in esas faaliyetlerden diger gelirleri, 2019 y1hnda 
39.216.157 TL olarak geryekle~irken, 2020 y1hnda 70.544.970 
TL, 2021 yilmda ise 218.247.118 TL olmu~tur. 

~irket'in esas faaliyetlerinden diger giderleri 2019 y1hnda 
39.445.112 TL olarak geryekle~irken, 2020 y1hnda 73.152.624 
TL, 2021 yilmda 170.936.979 TL olmu~tur. 

2019 y1hnda %4,8. seviyesinde olan FAVOK marj1, y1llar 
itibar1yla artarak, 2020 yilmda %6,3, 2021 yilmda %13,5 olarak 
geryekle~mi~tir. Brtit kar marjmm artmas1 ve faaliyet giderlerinin 
hastlata orammn azalmasma ek olarak, esas faaliyetlerden diger 
gelir/giderlerdeki art1~ da, FAVOK marjmm 2021 ytlmda, 2020 
ydma gore artmasm1 saglam1~t1r. 

2021 yilmm ilk 9 aymda, %12,0 olarak geryekle~en FAVOK 
marj1, 2022 y1ltmn aym doneminde %15,5 seviyesine 

tikselmi~tir. 
Se~ilmi~ onemli Yoktur. 
proforma finansal 
bil iler 

et'in kar tahmini veya beklentisi bulunmamaktadu. 
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sermaye piyasas1 
aracmm menkul 
klymet tammlama 
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dahil tiir ve 
gruplarma ili~kin 
bil i 
Sermaye 
ar 

Bag1ms1z Denetim Raporu'na gore, 30.09.2022 ve 31.12.2021 
tarihli finansal tablolar, ~irket'in soz konusu donemler itibanyla 
finansal durumlanm ve aym tarihlerde sona eren hesap 
donemlerine ait finansal performanslanm ve nakit ak1§lanm, 
Tilrkiye Muhasebe Standartlarma ve Sermaye Piyasasmda 
Finansal Raporlamaya ili§kin Esaslar ile SPK tarafmdan 
yay1mlanan bag1ms1z denetim standartlarma uygun olarak tiim 
onemli yonleriyle dogru ve gerc;ege uygun bir bic;imde 
sunmaktad1r. 

31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolan, "Sm1rh 
Olumlu Gorii§iin Dayanag1" paragrafmda belirtilen hususun 
muhtemel etkileri haric; olmak iizere ~irket'in 31.12.2020 ve 
31.12.2019 tarihi itibanyla finansal durumlanm ve aym tarihlerde 
sona eren hesap donemlerine ait finansal performanslaniu ve nakit 
ak1§lanm, Tiirkiye Muhasebe Standartlarma uygun olarak tiim 
onemli yonleriyle dogru ve gerc;ege uygun bir bic;imde 
sunmaktadir. 

~irket'in 31.12.2020 ve 31.12.2019 y1llarm1 kapsayan ozel amac;h 
bag1ms1z denetim sozle§mesi, rapor doneminden sonra 
gerc;ekle§tiginden, stok say1mlarma i§tirak edilmek suretiyle teyit 
edilememekle birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle 274.334.091 TL 
ve 31.12.2019 tarihi itibanyla 135.279.513 TL tutarlarmdaki stok 
kalemlerine ili§kin, altematif teknikler uygulanm1§tlr. 31.12.2020 
ve . 31.12.2019 y1llan ba§ka bir denetim firmas1 tarafmdan 
denetlenmi§ ve olumlu orii§ bildirilmi§tir. 

i~letme Sermayesi Beyam 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 TL 

Donen V arhklar 364.906.113 551.924.766 1.177.445.036 1.686.566.506 

Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler 448.047.293 639 .936.679 1.182.470.842 1.471.922.192 

Net l letme Serma esi -83.141.180 -88.011.913 · -5.025.806 214.644.314 

~irket, son durum itibanyla, mevcut yiikiimliiliiklerini kar§Ilamada 
yeterli i§letme sermayesine sahiptir. 

C-SERMA YE PiY ASASI ARA CI 
ihrac; edilecek ve Borsa istanbul'da i§lem gorecek sermaye 
piyasas1 arac1 ~irket'in B Grubu paylandrr. Soz konusu paylarm 
ISIN m~maras1 i§bu izahname .tarihi itibanyla belirlenmemi§tir. 
~irket'in sermayesini temsil eden iki pay grubu bulunmaktadir. A 
Grubu paylar imtiyazh paylardir. ihrac; edilecek paylar ise 
herhangi bir imtiyaza sahip olmayan B Grubu paylardir. 

4
,,lt;r,~r.::~,"~!,:;.• 

.-·v"'< .. eye .J'i ·•, 

1~li!;~i)) Paylar TL olarak ihrac; edilecektir. 

_· ·i'~~J,?f,,-iif: 1'.li:;(• ." ,&:/" 
~~~~~~~~~;J;: --~~-. 

i§bu izahname tarihi itibar1yla ~irket'in kay1th sermaye tavam 
240.000.000-TL olup, c;1karilm1§ sermayesi 49.957.498,00 TL 
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C.4 

C.5 

C.6 

C.7 

pay say1s1 ile 
varsa bedeli tam 
odenmemi~ pay 
say1s1 

Her bir paym 
nominal de~ eri 
Sermaye piyasas1 
aracmm saglad1g1 
haklar hakkmda 
bilgi 

Sermaye piyasas1 
aracmm devir ve 
tedaviiliinii 
k1S1tlay1c1 
hususlar 
hakkmda bil 

(A) grubu, 37.457.498 adet nama yaz1h (B) grubu olmak iizere, 
toplam 49.957.498 adet paya boliinmii~tiir. Soz konusu ~1kanlnu~ 
sermayenin tamanu, muvazaadan ari bir ~ekilde odenmi~tir. 

Her bir ~irket paymm nominal degeri, 1 (bir) TL olup, bedeli 
tamamen odenmemi~ pay bulunmamaktadir. 

Sat1~1 yapilacak paylar ilgili mevzuat uyannca pay sahiplerine 
a~ag1daki haklan saglamaktadir: 

• Kardan Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507, SPKn md. 19) 

• Yeni Pay Alma Hakki (TTK md. 461, kay1th sermaye 
sistemindeki ortakhklar i~in SPKn md. 18) 

• Bedelsiz Pay Edinme Hakk1 (TTK md. 462, SPKn md. 19) 

• Tasfiyeden Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507) 

• Genel Kurula Davet ve Katilma Hakki (TTK md. 414, 415, 
425,436, SPKn md. 29, 30) 

• 0y Hakk1 (TTK md. 427, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 
SPKn md. 30) 

• Bilgi Alma ve inceleme Hakk1 (TTK md. 437, SPKn md. 14) 

• iptal Davas1 A~ma Hakk1 (TTK md. 445- 451, kay1th 
sermaye sistemindeki ortakhklar i~in SPKn md. 18/6, 20/2) 

• Azmhk Haklan (TTK md. 411,412,420,439) 

• Ozel Denetim isteme Hakk1 (TTK md. 438, 439) 

• 0rtakhktan Aynlma Hakk1 (SPKn md. 24) 

• 0rtakhktan <;1karma ve Satma Hakk1 (SPKn md. 27) 

Halka arz edilecek ve Borsa istanbul' da i~lem gorecek paylar 
iizerinde paylann devir ve tedaviiliinii k1s1tlay1c1 veya pay 
sahibinin haklanm kullanmasma engel olacak herhangi bir kay1t 
bulunmamaktadir. 

Halka arz edilen Halka arz sonrasmda paylann Borsa istanbul Ylld1z Pazar'da 
sermaye piyasas1 i~lem gormesi i~in 14.12.2022 tarihinde ba~vuru yapdrru~tir. 
ara~larmm 
borsada 
gormesi i~in 
ba~vuru yap1hp 
yapilmadig1 veya 
yap1hp 
yapilmayacag1 
hususu ile i~lem 
goriilecek pazara 
ili~kin bil i 
Kar dag1tim 
politikas1 
hakkmda bil . 

Borsa istanbul'un halka arza ili~kin 03.03.2023 tarih ve E-
18454353-100.06[100.06]-15589 say1h gorii~iine .i~PY., ~. 
izahnamenin I numarah boliimiinde yer verilmi~tir. _,,,,.-:_~;1"_'' '·;• ::};1:,. 

;-1:(:/:' l; : -:~: :.--). 

. .. .. -~ . ... . <::. '; \ .. 

1

(:l;:.H;'.1t}· 
Kar pay1 oram, hesaplama yontemi ve odemelere iliikiiC ·.• .· 
prosediirlerde Sermaye Piyasas1 Mevzuatl ile T.C. Kanunlan ve 
~irket Esas Sozle~mesine uyulur. ~irket'in kar dag1t1m esaslan, 
Esas So e~mesi'nin "Kann Tespiti ve Dag1t1nu" ba~hkh 14. 

1 D Matt 202 

madcl inde diizenlenmi~tir. Kar dag1tlm esaslan ~irket paylarmm 
B a istanbul' da i~lem gormeye ba~lamas1 sonrasmda ya dacak 
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D.1 ihra1y1y1ya, 
faaliyetlerine ve 
i1yinde bulundugu 
sektore ili~kin 
onemli risk 
faktorleri 
hakkmda bilgi 

1 O Mar\ 101.3 

ilk genel kurul toplant1smda pay sahiplerinin onayma sunulacak 
kar dag1t1m politikas1 c;en;:evesinde belirlenecektir. 

Sirket'in hiilihazirda herhangi bir kar dag1t1m politikas1 
bulunmamaktad1r. 

D-RiSKLER 
• D1~andan tedarik edilen, hammadde, enerji, yard1mc1 

malzeme, tec;hizat ve teknik ekipmanlarm temininde 
ya~anabilecek aksakhklar ile uretim tesislerinde meydana 
gelebilecek beklenmedik anzalar Sirket'in hizmetlerinin 
surekliligini etkileyebilir. 

• Sirket'in faaliyetleri hammadde tedarikinin devamhhgma 
baghdir. Tedarik zincirinde meydana gelebilecek sorunlar 
Sirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

• Sirket'in kulland1g1 hammaddelerin arzmda ve fiyatmda 
ya~anacak olas1 degi~iklikler Sirket'in uretimini ve karhhg1m 
olumsuz etkileyebilir. 

• ~e~itli sebeplerle, Sirket'in uriln stoklarmda degi~iklik 
meydana gelebilir. Sirket'in hammadde ve nihai urun 
stoklanmn etkili bir ~ekilde kullamlamamas1 ve stoklama 
politikasmdaki degi~ikliklerin etkili olmamas1, Sirket'in 
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

• ~e~itli sebeplerle, Sirket'in stratejik hedefleri ve planlan 
gerc;ekle~emeyebilir. 

• Sirket'in mevcut elektrik tilketim ihtiyac1m kar~tlamak ve 
tilketiminden fazla fuetecegi elektrigi satarak elektrik geliri 
saglamak ic;in yapmay1 planlad1g1 yenilenebilir enerji 
yatmmlanmn planlanan takvimden daha gee; tamamlanmas1 ve 
bu yuzden ilgili yatmmdan elde etmeyi planlad1g1 getiri ve 
faydalarm olumsuz bir ~ekilde etkilenme riski bulunmaktadir. 
Aynca, Sirket diger ongorillemeyen sebeplerden dolay1 ilgili 
yatmmdan bekledigi getirileri ve faydalan saglayamayabilir. 

• Sirket tarafmdan yurutillen i~ler, tehlikeli i~ kategorisinde 
olup, Sirket'in faaliyetlerinde i~ kazalar1 meydana gelebilir. 

• ~e~itli sebeplerle, uretim maliyetlerinin artmas1, Sirket'in 
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

• Sektorde, yetti yatmmlarm hayata gec;irilmesi ve rekabetin 
artmas1, Sirket'in finansal performans1m olumsuz etkileyebilir. 

• Sirket, faaliyette bulundugu sektor geregi, dogrudan Tarim ve 
Orman Bakanhg1'nm regillasyonlarmda~ etkilenebilir. 

• Yoneticilerin Sirket'ten aynlmas1, faaliyetlerin 
surdurillebilirligini olumsuz yonde etkileyebilir. 

• Y eti~mi~ nitelikli personel yetersizligi veya yeti~mi~ 
personelin c;e~itli sebeplerle i~i b1rakmas1, Sirket'in 
faaliyetlerini etkileyebilir. 

• Sirket, fabrikalan ve faaliyetleri ile ilgili gerekli izin ve 
ruhsatlar1 muhafaza edemeyebilir, kaybedebilir, 
edinemeyebilir. 

• Sirket c;ah~anlar1mn yetkinliklerini etkin bir ~ekilde 
kullanamamas1 neticesinde, uretim surecinde ya~anabilecek 
a ak11klardan dolay1 uretilen urunlerin g1da normlarma uygun 

lmamas1, urunlerin mu~teriler tarafmdan ay1ph olarak 
nitelendirilmesi, Sirket'in faali etlerini olumsuz etkile ebilir, 
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• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

mil~teri kaybma sebep olabilir. 
<;e~itli sebeplerle, Sirket aleyhine dava ayllabilir ve dava 
sonuylannm olumsuz olmas1 durumunda, Sirket iyin yaptmm 
riski dogabilir. 
Sirket, mil~teri kayb1 riskine maruz kalabilir . 
Sirket'in nakit yaratma kabiliyetinde dii~il~ ya~anabilir . 
Sirket, belirli donemlerde ili~kili taraf i~lemleri yapm1~tlr ve 
yapmaya devam edebilir. 
itibar ve marka imajmm korunamamas1, Sirket'in faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir. 
Sirket'in bilgi i~lem sistemlerinde ya~anabilecek ye~itli anzalar 
ve maruz kalabilecegi siber saldmlar, Sirket faaliyetlerinde 
aksamaya neden olabilir. 
Sirket'in kar~ila~acag1 tum· riskier sigortalanamayabilir, 
kar~ila~llan hasar Sirket'in sahip oldugu sigorta teminat1 
kapsammda olmayabilir, Sirket, hasar tazminat1mn bir k1smm1 
veya tamamm1 tahsil edemeyebilir. 
Sirket, faaliyet gosterdigi illkelerin yasal diizenlemelerine 
uymakla yilkilmliidiir. Soz konusu yasal diizenlemelerde veya 
bunlarm yorumlanmasmda meydana gelebilecek degi~iklikler 
ya da soz konusu yasal diizenlemelerin ihlal edilmesi gibi 
durumlar, Sirket'in faaliyetlerini olumsuz yonde ekileyebilir. 
Sirket'in faaliyetleri iyerisinde, ihracat ve ithalat i~lemleri 
oldukya onemli bir yere sahiptir. <;e~itli sebeplerle lojistik, 
depolama ve yiiklemede ya~anabilecek problemler, Sirket'in 
faaliyetlerini ve karhhg1m olumsuz etkileyebilir. 
Mil~terilerden almacak odemelerin ve hak edi~lerin tam 
ve/veya zamamnda yapllamamas1 faaliyetleri ve karhhg1 
olumsuz etkileyebilir. 
ithal edilen hammaddenin, ye~itli sebeplerle Tilrkiye 
standartlanm kar~llamamas1 Sirket'in faaliyetlerini olumsuz 
etkileyebilir. 
Sirket'in faaliyetleri, iyinde bulundugu tar1ma dayah g1da 
sektorilne ozgil risklerden olumsuz ~ekilde etkilenebilir. 
Sirket'in ilriinleri, Turk G1da Kodeksi'ne ve ilgili 
diizenlemelere tabidir. Sirket'in soz konusu dilzenlemelere tam 
olarak uymamas1 veya uyum iyin ortaya ylkan maliyetler 
Sirket'in karhhg1 ilzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. 
Sirket'in markalan ile ilgili y~anabilecek ye~itli problemler, 
Sirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 
Sirket, faaliyetleri ile ilgili olarak bazi te~vik ve desteklerden 
yararlanmaktadir. ilgili te~vik ve desteklerin kapsamlanmn 
veya yararlanma ~art ve ko~ullanmn degi~tirilmesi veya ilgili 
te~vik ve desteklerin tamamen kaldmlmas1 idarenin takdirinde 
olup, ilgili te~vik ve desteklerin sona erdirilmesi Sirket'in 
finansal durumunu olumsuz olarak etkileyebilir. 
Gilmrilk ve vergi mevzuatmdaki degi~iklikler ile vergi 
oranlannda meydana gelebilecek degi~iklikler, Sirket'in 
karhhgm1 etkileyebilir. 
Sirket'in ilriinleri, satlld1g1 iilkelerin g1da standartlanna ve 
kodlanna uyum gostermelidir. Aksi takdirde, ihracatlarda 
ya~anabilecek zorluklardan kaynak11 ihracatm azalmas1 ve 
karhhgm olumsuz etkilenmesi durumlan ortaya ylkabilir. 
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D.2 

E.l 

• Degi§en beslenme egilimleri ve egilimlerden etkilenen 
tilketicilerin tilketim tercihlerini degi§tirmesi nedeniyle un 
ttiketiminin ve unlu mamtillerin ttiketiminin azaltilmas1 ve 
Saghk Bakanhg1'run yocuklann beslenmesine ili§kin 
alabilecegi tedbirler Sirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

• Doviz kurlarmda ve faiz oranlannda ya§anabilecek 
degi§iklikler, Sirket'in maruz kalacag1 maliyetlerin artmasma 
sebep olabilir. 

• Covid-19 pandemisinin veya b~ka bir salgm hastahgm ye§itli 
etkileri Sirket' in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

• Ktiresel, yerel ve/veya bolgesel ekonomilerde mevcut ve olas1 
olumsuz geli§meler talep dti§ti§lerine sebep olabilir, 
dalgalanmalar sektortin ve Sirket'in finansal performansm1 
olumsuz etkileyebilir, 

• Ttirkiye'nin bulundugu cografi konum sebebiyle, kom§u 
tilkeler ve/veya yakm cografyasmdaki tilkelerde ya§anabilecek 
sorunlar sonucunda olumsuz ekonomik stireyler ya§anabilir. 

• Sirket'in faaliyetleri deprem ve dogal afetlerden etkilenebilir. 

Sermaye piyasas1 • Halka Arz Edilecek Paylar, fiyat ve i§lem hacmindeki 
dalgalanmalara maruz kalabilir. aracma ili~kin 

onemli risk • ileride Sirket paylarmm onemli ktsmmm satt§I veya boyle bir 
satl§m geryekle§ecegi yontinde alg1, Halka Arz Edilecek 
Paylar'm piyasa degeri tizerinde esash olumsuz etki 
olu§turabilir. 

faktorleri 
hakkmda bilgi 

Halka · arza ili~kin 
ihra~~mm/halka 
arz edenin elde 
edecegi net gelir 
ile katlanacag1 
tahmini toplam 
maliyet ve talepte 
bulunan 
yatmmcdardan 
tale e · ecek. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Sirket, pay sahiplerine kar pay1 odememeye karar verebilir ya 
da gelecekte kar pay1 dag1tamayabilir. 
Halka Arz Edilecek Paylar iyin aktif, likit ve dtizenli i§lem 
yapilan bir piyasa geli§meyebilir. 
Sirket'in sermayesinin tamamma sahip olan ve halka arzdan 
sonra da Sirket tizerindeki etkin kontrolti devam edecek olan 
Eksim Yatmm Holding'in ytkarlan, Sirket'in diger pay 
sahiplerinin menfaatlerinden fark11 olabilir veya pay sahipleri 
arasmda ytkar yat1§mas1 ya§anabilir. 
Gelecekte geryekle§tirilebilecek bedelli sermaye artmmlar1 
sonucu sermayenin sulanma riski olu§abilir. 
Fiyat tespit raporunda belirtilen varsay1mlarm 
geryekle§tirilmemesi, ihrayymm paylarmm. fiyatm1 olumsuz 
etkileyebilir. 
Ttirk Lirasmm degerinde ortaya ytkabilecek dalgalanmalar ve 
ekonomik konjonkttirden kaynaklanan riskier halka arz edilen 

aylarm de-erini onemli olytide etkile ebilir. 
E-HALKAARZ 

Sermaye artmm1 ile geryekle§tirilecek olan halka arza ili§kin 
toplam maliyetin 44.920.917 TL olacag1 tahmin edilmektedir. 
ihrayymm halka arzdan sermaye artmm1 kapsammda toplam net 
935.157.431 TL ve brtit 980.078.348 TL nakit giri§i elde edecegi 
beklenmektedir. 
Halka arzm tamammm sermaye artmm1 nedeniyle artmlan 
sermayeyi temsil eden paylarm ihrac1 suretiyle geryekle§mesinden 
dolay1 halka arza m§kin tilm maliyetler, Sirket tarafmdan 
ka Ilanacakttr; '.falimini 'J1al~a arz maliyetleri a§ag1daki tabloda 

sterilmi§tir: ' .t. { ',, •·, ·,. 

6; 
-2 

- Bc,ikla~ / ISTANBUL 
fell • Mersis No: 0388-0023-1910-0016 

www.ykyalirim.corn.lr 



E.2a 

tahmini 
maliyetler 
hakkmda bilgi 

Halka arzm 
gereki;esi, halka 
arz gelirlerinin 
kullamm yerleri 
ve elde edilecek 
tahmini net gelir 
hakkmda bilgi 

\ 
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E.3 Halka arza ili~ki 
· · er 

Tahmini Maliyet Tutar (TL) 

Ozel Bag1ms1z Denetim 649.000 

MKK Uyelik -Ocreti (BSMV dahil) 73.500 

Reklam, Pazarlama ve Halkla 
9.440.000 ili9kiler 

Kurul -Ocreti* (Sermayenin nominal 
70.000 degeri ilzerinden) 

Kurul -Ocreti* (ihra9 degeri ve 
480.018 nominal deger fark1 ilzerinden) 

Arac1hk Komisyonu 33.445.174 

Hukuki Dam9manhk 737.500 

Borsa istanbul i9lem Gorme Ba9vuru 
25.725 

-Ocreti 

Toplam Maliyet 44.920.917 

Pay Ba~ma Maliyet 2,24 

Talepte bulunan yatmmcllardan, talepte bulunulmas1 sebebi ile 
aynca bir ticret almmayacaktir. Ancak yatmmcllar, talepte 
bulunmak wm hesap ar;:mak, virman ve EFT i~lemi 
gerr;:ekle~tirmek gibi konularda, konsorsiyum tiyelerinin kendi 
belirlemi~ oldugu r;:e~itli maliyetlere katlanmak zorunda 
kalabilirler. 
Sermaye art1~1 yolu ile ihrar;: edilecek paylardan Sirket geliri 
olu~acakt1r. Sermaye artmm1 arac1hg1yla ihrar;:r;:1'ya saglanacak 
net nakit giri~inin 935.157.431 TL olmas1 beklenmektedir. 
Sirket'in paylarmm halka arz edilmek suretiyle primli fiyattan 
satllmas1 ile Sirket'e nakdi kaynak saglanacak olup, Sirket 
paylannm gerr;:ek degeri tizerinden satilmas1 mtimktin olacaktir. 
Boylece Sirket'in btiytimesi, Sirket'e fon giri~inin ve Sirket'in 
Borsa' da i~lem gormesinin saglanmas1 ile beraber kurumsal 
yonetim ilkelerine uyum stirecinin b~latllmas1, kurumsalla~ma, 
Sirket degerinin ortaya r;:1kmas1, bilinirlik ve tanm1rhgm 
peki~tirilmesi, ~effafl1k ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha 
gtir;:lti bir ~eklide uygulanmas1, Sirket'e deger katacak yatmmlaim 
fonlanmas1 hedeflenmektedir. 
Sirket'in sermaye art1~1 yoluyla elde edecegi halka arz geliriniri 
kullamm yerleri ile ilgili ozet bilgiler a~ag1da sunulmaktadir. 

Halka Arz Gelirlerinin Kullamm 
Yerleri 

1-Yenilenebilir Ener· i Santrali Yatmmlar1 
2-Un Silosu, Tesis, Makine ve Cihaz 
Yatmmlar1 

Kulla mm Y eri 
Oranlari % 

%20 

%10 

3-Finansal Borr;:lann Odenmesi %30 
4-i~letme Serma esinin Finansmam %40 

H a arzm gerr;:ekle~tirilmesi ir;:in, SPK'nm onay1 haricinde halka 
z edilen paylarm Borsa'da i~lem gorebilmesi ir;:in Borsa 

stanbul'un u un oril~tintin ahnmas1 erekmektedir. 
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Halka arz, ~irket 91kanhm~ sermayesmm tama1UI nakden 
kar~danmak suretiyle, 49.957.498 TL'den, 70.000.000 TL'ye 
91kanlmas1 neticesinde, ihra9 edilecek olan toplam 20.042.502 TL 
nominal degerli, 20.042.502 adet nama yaz1h B grubu paym halka 
am suretiyle ger9ekle~tirilecektir. 

Sermaye art1~1 yoluyla halka arz edilen paylarm nominal degeri 
20.042.502 TL olup, ~irket'in halka arz sonras1 91kanl1UI~ 
sermayesine oram %28,63'tiir. 

Sat1~, Yap1 Kredi Yatmm liderliginde olu~turulan konsorsiyum 
tarafmdan 11-5.2 say1h Sermaye Piyasas1 Ara9lanmn Sat1~1 
Tebligi'nde tammlanan "Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yoluyla 
Sat1f' ve "En iyi Gayret Arac1hg1" yontemi ile 
ger9ekle~tirilecektir. 

Halka Arz Edilen Paylar 19m 3 (ii9) i~ giinii boyunca talep 
toplanacaktlr. Talep toplamanm kesin ba~lang19 ve biti~ tarihleri 
ihra99mm (www.eksun.com.tr) ve Yap1 Kredi Yatmm'm 
(www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu 
Aydmlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) ilan edilecek 
tasarruf sahiplerine sat1~ duyurusunda belirtilecektir. 
Yatmmc!lar; 
Her bir tahsisat grubuna dag1t1m, a~ag1da belirtilen ~ekilde kendi 
i9inde ayn ayn yapllacakt1r: 
· • 1,irket <;ab~anlarma Dag1tlm: E~it dag1t1m yontemine· gore 

yap1lacaktir. Bu grup ic;in taleplerin bu gruba tahsis edilen 
pay adedinden az olmas1 halinde biitiin talepler 
kar~Ilanacaktir. Bu grup ic;in taleplerin bu gruba tahsis edilen 
pay adedinden fazla olmas1 durumunda tahsis edilen pay 
miktan talepte bulunan yatmmc1 say1sma boliiniir ve bu 
suretle bulunan tutar ve altmdaki ahm talepleri kar~Ilamr. 
Kalan tutarlar, talebi tamamen kar~Ilanamayan yatmmc1 
say1sma boliinerek aym ~ekilde dag1t1hr. Bu ~ekildeki 
dag1t1m i~lemine bu grup i9in tahsis edilerek sat1~a sunulan 
sermaye piyasas1 ara9larmm tama1UI dag1t1lmcaya kadar 
devam olunur. Dag1t1m sonucunda ortaya 91kan miktarlar, 
miktar konusunda bir alt s1mr koyan yatmdlc1lar a91smdan 
gozden ge9irilir. Miktarm bu alt smmn iltmda kalmas1 
halinde yatmmc1 istegine uygun olarak listeden 91kanhr ve 
bu miktarlar tekrar dag1t1ma tabi tutulur. Dag1t1m 
hesaplamalarmda kiisurat ortaya 91kmas1 durumunda, kiisurat 
tama iblag edilerek talebi tamamen kar~1lanamayan 
yatmmc1lar arasmda, Konsorsiyum Lideri ve ~irket'in uygun 
gordiigii ~ekilde dag1t1m yap1hr. 

• Yurt i~i Bireysel Yatmmcdara Dagitim: E~it dag1t1m 
yontemine gore yap!lacakttr. Bu grup ic;in tctleplerin bu gruba 
tahsis edilen pay adedinden az olmas1 halinde biitiin talepler 
kar~1lanacaktir. Bu grup i9in taleplerin bu gruba tahsis edilen 
pay adedinden fazla olmas1 durumunda tahsis edilen pay 
miktan tal~t ~an yatmmc1 say1sma boliiniir ve bu 
suretle ~ . m!7'1:tJ,\~,½~ altmdaki ahm talepleri kar~1lamr. 
Kalan .. fu r r,"'1-aleBt .. ~r&Qmmen kar~danama an atmmc1 



E.4 <;ati~an 
menfaatler de 
dahil olmak iizere 
halka arza ili~kin 
ilgili ki~ilerin . 
onemli 
menfaatleri 

say1sma boli.inerek aym ~ekilde dag1t1hr. Bu ~ekildeki 
dag1hm i~lemine bu grup i<,in tahsis edilerek sah~a sunulan 
sermaye piyasas1 arac;Iarmm tamam1 dag1ttlmcaya kadar 
devam olunur. Dag1t1m sonucunda ortaya c;1kan miktarlar, 
miktar konusunda bir alt smir koyan yatmmcdar a91smdan 
gozden gec;irilir. Miktarm bu alt smmn altmda kalmas1 
halinde yatmmc1 istegine uygun olarak listeden c;1kanhr ve 
bu miktarlar tekrar dag1t1ma tabi tutulur. Dag1hm 
hesaplamalarmda ki.i~urat ortaya 91kmas1 durumunda, ki.isurat 
tama iblag edilerek talebi tamamen kar~tlanamayan 
yatmmctlar arasmda, Konsorsiyum Lideri ve Sirket'in uygun 
gordi.ij?;i.i ~ekilde dag1t1m yap1hr. . 

• Yurt Ir;i Kurumsal Yatmmcdara Dag1tim: Her bir Yurt Ic;i 
Kurumsal Yatmmc1'ya verilecek pay miktarma Yap1 Kredi 
Yatmm'm onerileri de dikkate almarak Sirk~t tarafmdan 
karar verilecektir. Yap1 Kredi Yatmm, Yurt Ic;i Kurumsal 
Yatmmc1lar kategorismdeki yatmmcmm talebini kabul edip 
etmemekte serbest olacakt1r. 

• Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmcdara Dag1bm: Her bir Yurt 
D1~1 Kurumsal Yatmmc1'ya verilecek pay miktanna Yap1 
Kredi Yatmm'm onerileri de dikkate almarak Sirket 
tarafmdan karar verilecektir. 

Halka arz edilecek toplam 20.042.502 TL nominal degerli 
paylarm; 

• 601.276 TL nominal degerdeki (%3) k1s1TI1 Sirket 
<;ah~anlanna 

• 11.424.226 TL nominal degerdeki (%57) k1s1TI1 Yurt ic;i 
Bireysel Yatmmc1lara 

• 7.014.875 TL nominal degerdeki (%35) k1s1TI1 Yurt ic;i 
Kurumsal Y atmmcdara . 

• 1.002.125 TL nominal degerdeki (%5) k1sm1 Yurt D1~1 
Kurumsal Y atmmcdara 

gerc;ekle~tirilecek sat1~lar ic;in tahsis edilmi~tir. 
Halka Arz Edilen Paylar kaydile~tirme esaslan c;erc;evesinde 
MKK tarafmdan hak sahipleri bazmda kayden izlenecek olup, 
paylarm fiziki teslimi yaptlmayacakttr. Kaydi paylar 
kesinle~tiginin Konsorsiyum Uyelerine bildirimini takip eaen 2 
(iki) i~ giinii \gerisinde ve pay bedellerinin odenmes1 ~art1yla 
Konsorsiyum Uyeleri'nin MKK nezdindeki hesaplanna kaydi 
olarak teslim edecektir. 
Halka arz sonuc;lan, Kurul'un sermaye piyasas1 arac;lannm 
sat1~ma ili~kin di.izenlemelerinde yer alan esaslar 9.erc;evesinde 
dag1t1m listelerinin kesinle~tigi giini.i takip eden 2 (iki) i~ gi.ini.i 
ic;erisinde Kurul'un ozel durumlarm kamuya ac;1klanmasma ih~kin 
di.izenlemeleri u armca k~mu a du urulacaktir. 
Ihra9c;1'nm pay armm ha ka arzm an, a a arza arac1 1 e en 
arac1 kurulu~un halka arza arac1hk komisyonu, hukuki 
dam~manhk bi.irosunun dam~manhk i.icreti, bag1ms1z denetim 
~irketinin denetim i.icreti elde etmesi soz konusu olacaktir. 
Sirket ile Yap1 Kredi Yatmm arasmda c;1kar c;at1~mas1 veya 
herhangi bir menfaat c;att~mas1 bulunmamaktad1r. Yap1 Kredi 
Yatmm ve Sirket arasmda herhangi bir sermaye ili~kis1 yoktur. 
Yap1 Kredi Yatmm'm halka arz i~lemi nedeniyle elde edecegi 
arac1hk komisyonu haricinde dogrudan ya da dolayh olarak halka 
arzm ba~ansma baglanlTII~ bir ekonomik c;1kan bulunmamaktad1r. 
Yap1 Kredi Yatmm'm, Sirket'in %5 ve daha fazlasma sahip pay 
sahipleriyle arasmda, halka arza Arac1hk Sozle~mesi ve ekleri 
d1~mda, herhangi bir anla~mas1 yoktur. 
Sirket ile bag1ms1z hukukc;u raporunu haz1rlayan Paksoy Ortak 
Avukat Bi.irosu arasmda herhang1 bir c;1kar veya menfaat c;at1~mas1 
bulunmamaktad1r. Paksoy Ortak Avukat Bi.irosu ve Sirket arasmda 
herhangi bir sew;i_ay~J.i~kisi yoktur. Paksoy Ortak Avukat 
Bi.i_rosu'nun ~,98°ql,~aq7~a'cHk,f!olayh olarak halka arzm ba~ansma 
baglanlTII~ _ _l).>T e~op.0~le'r¢~tJ, b~lunmamaktadir. Paksoy Ortak 
A vukat B . _ s nun__.. Jrkenrt ·~o rudan %5 ve daha fazlasma 

. 
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E.5 Sermaye piyasas1 
aracm1 halka arz 
eden 
ki~inin/ihra~~mm 
ismi/unvam 

Kim tarafmdan ve 
ne kadar siire ile 
taahhiit verildigi 
hususlanm 
i~erecek ~ekilde 
dola~1mdaki pay 
miktarmm 
arhnlmamasma 
ili~kin verilen 
taahhiitler 
hakkmda bilgi 

sahip pay sahipleriyle arasmda, halka arza ili~kin sunulan hukuki 
dam~manhk hizmetleri d1~mda bir hukuki dam~manhk ili~kisi 
bulunmamaktadir. Paksoy Ortak Avukat Bilrosu halka arza ili~kin 
sunulan hukuki dam~manhk hizmetleri iyin dam~manhk ilcreti 
elde etmektedir. 

Sirket ile 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerine ve 
30.09.2022 ara doneme ili~kin mali tablolannm bag1ms1z 
denetimini yapan Vezin Bag1ms1z Denetim ile arasmda ylkar 
fat1~mas1 veya herhangi bir menfaat fat1~mas1 bulunmamaktadir. 
Vezin Bag1ms1z Denetim ve Sirket arasmda herhangi bir sermaye 
ili~kisi yoktur. Vezin Bag1ms1z Denetim dogrudan ya da dolayh 
olarak halka arzm b~ar1sma baglanm1~ bir ekonomik flkar1 
bulunmamaktadir. Vezin Bag1ms1z Denetim, Sirket ile arasmda 
bag1ms1z denetim yah~malarmm yilriltiilmesine ili~kin yapm1~ 
oldugu anl~malar haricinde, herhangi bir anla~ma 
bulunmamaktadir. Vezin Bag1ms1z Denetim, Sirket'e sundugu 
bag1ms1z denetim hizmetleri kapsammda ilcret elde etmektedir. 

Sirket: Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

Sirket, 02.12.2022 tarih ve 2022-28 say1h yonetim kurulu kararma 
dayanarak verilen 02.12.2022 tarihli beyan ile halka arz edilen 
paylann, Borsa istanbul nezdinde i~lem gormeye ba~lamasmdan 
itibaren bir (1) yll boyunca, bedelli sermaye artmm1 
geryekle~tirilmeyecegini, halka arza konu olmayan ve ve fiyat 
istikran saglay1c1 i~lemler neticesinde Sirket tarafmdan sahip 
olunan paylar da dahil olmak ilzere, Sirket tarafmdan sahip 
olunan, ya da daha sonra herhangi bir ~ekilde sahip olunabilecek 
Sirket paylannm, halka arz edilen paylarm Borsa istanbul'da 
i~lem gormeye ba~lad1g1 tarihten itibaren bir (1) yll boyunca her 
tiirlil sat1~, devir, rehin veya bu paylar ilzerinde sair surette bir 
tasarruf i~lemi veya bu sonuylan dogurabilecek ba~kaca herhangi 
bir i~lem yapllmayacagm1, bu yollarla dola~1mdaki pay miktannm 
artmlmayacagm1 ve Sirket'in yonetim kontrolilne sahip oldugu 
herhangi bir i~tirak ya da bagh ortakhk veya bunlar adma hareket 
eden ki~iler tarafmdan da bu sm1rlamalara uyulmasmm 
saglanacagm1 kabul, beyan ve taahhilt etmi~tir. 

Sirket'in paylanrun %100'ilne sahip olan Eksim Yatmm Holding, 
01.12.2022 tarihli yonetim kurulu kararma daya9arak verilen 
01.12.2022 tarihli beyam uyarmca, portfoyilnde bulunan ve ve 
fiyat istikrar1 saglay1c1 i~lemler neticesinde sahip olunan paylar da 
dahil olmak ilzere maliki oldugu Sirket paylanm, Sirket'in halka 
arz edilen paylarmin Borsa istanbul'da i~lem gormeye ba~lad1g1 
tarihten itibaren 1 (bir) yll boyunca, borsada satmayacaklanm bu 
paylann bu silre boyunca borsada satilmas1 sonucunu doguracak 
~ekilde herhangi bir i~leme tabi tutmayacaklanm ve borsa d1~mda 
yapllacak sat1~larda da sat1~a konu paylarm da bu sm1rlamaya tabi 
olacagm1, Sirket'in bedelli sermaye artmm1 yapmas1 yonilnde 
hareket etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhilt etmi~tir. 

ay Tebligi'nin 8'inci maddesine uygun olarak, Sirket'in 
a lar1mn %100'ilne sahi olan Eksim Yatmm Boldin a~aw1daki 
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E.6 

E.7 

Halka arzdan 
kaynaklanan 
sulanma etkisinin 
miktari ve yiizdesi 

Y eni pay alma 
hakk1 
kullammmm soz 
konusu olmas1 
durumunda, 
mevcut 
hissedarlarm 
halka arzdan pay 
almamalan 
durumunda 
sulanma etkisinin 
miktan ve yiizdesi 
Talepte bulunan 
yatinmcdardan 
talep edilecek 
tahmini 
maliyetler 
hakkmda bilgi 

taahhiltleri vermi~tir. 

Eksim Yatmm Holding, Sirket'te, fiyat istikran saglay1c1 i~lemler 
neticesinde sahip olunan paylar da dahil olmak ilzere, sahip 
oldugu paylarm1, Sirket'in halka arz edilen paylar1mn, Borsa 
istanbul' da i~lem gormeye ba~lad1g1 tarihten itibaren bir (I) yll 
sure ile halka arz fiyatmm altmda bir fiyattan borsada 
satmayacaklar1m ve bu paylan halka arz fiyatmm altmda borsada 
sat1lmas1 sonucunu doguracak ~ekilde herhangi bir i~leme tabi 
tutmayacaklarm1 ve borsa d1~mda yapllacak sat1~larda satl~a konu 
paylarm da burada yer alan klSltlamalara tabi oldugunu ahcllara 
bildireceklerini kabul, beyan ve taahhilt etmi~tir. 
Sirket paylar1mn halka arzi mevcut ortaklarm rilyhan haklanmn 
kis1tlanarak sermaye artmm1 ~eklinde olacakt1r. 
Halka arzdan pay alacak yeni ortaklar iyin pay b~ma sulanma 
etkisinin -31,45 TL ve -%64 oranmda olacag1 hesaplanm1~tir. 
Mevcut ortaklar iyin pay ba~ma sulanma etkisinin 11, 72 TL ve 
%205 oranmda olacag1 hesaplanm1~tir. 

Halka arza talepte bulunan yatmmcllardan talepte bulunmak 
ic;in ozel bir ilcret almmayacaktir. Ancak yatmmcilar, bu 
amac;la hesap ac;mak, hak ettikleri paylan ba~ka yetkili 
kurulu~un hesabma virman etmek veya para iadesine ili~kin 
EFT yapmak istemeleri durumunda arac1 kurulu~lar arasmda 
farkhhk gosteren c;e~itli maliyetlere katlanmak zorunda 
kalabileceklerdir. 

3. BAGIMSIZ DENET<;iLER 

3.1. izahname'de yer alan finansal tablo donemleri itibanyla ihrai;i;mm bag1ms1z 
denetim .kurulu~larmm ticaret unvanlan ile adresleri (iiye olduklan profesyonel 
meslek kurulu~lan ile birlikte): 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren hesap donemleri ile 
30.09.2021 ve 30.09.2022 tarihinde sona eren ara hesap donemlerine ait finansal tablolanmn"''·······.,, .. 
ozel bag1ms1z denetimini yapan bag1ms1z denetim kurulu~unun: · ,./\::, ,:,;;_,{j·;'i -~J:1~:+.,:! 

Unvam 

Sorumlu Ortak Ba denet Her 

Uyesi Oldugu Meslek 
Kurulu~lan 

Adresi 

? .3· ·. 
Vezin Bag1ms1z Denetim A. 

Fatlna Zehra Ko 

SPK - Sicil No:800812, KGK Sicil No: BD/2013/00990 

nkara Yeminli Mali Mil avirler Odas1 Sicil NO:2333 

Ceyhun At1f Kansu Caddesi No: 102/ A Beycanoglu i~ Merkezi B21 O Marl 2023 
BlokD: 7-8 06520 Bal at/ ANKARA 

35 
YAPI KREDI VAT 

6 

e~*t•~ / ISTANBUL 
cil No: 257689 I Mersis No: 0388·0023-1910·0016 

www.ykyalirim.com.tr 



3.2. Bag1msiz denetim kurulu~larmm/sorumlu ortak ba~ denet~inin gorevden 
almmas1, gorevden ~ekilmesi ya da degi~mesine ili~kin bilgi: 

Yoktur 

4. SE<;iLMi~ FiNANSAL BiLGiLER 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren hesap donemleri ile 
30.09.2022 tarihinde sona eren ara hesap donemlerine ili~kin ozel bag1ms1z denetimden ge9mi~ 
finansal durum tablosu a~ag1da suriulmu~tur. 

f .. • .. ·!t'. <• .w:L:.t.••·. ' Ozel Ba~11ns1z·Denenmden Gefmi§ Finansal Durum Tablolan. . •~,::', :./z["ti,{\~;:,;:c; . ::: ,,... ··. '. 

Varhklar (TL) . . t. .:,>,L!f: :: < : ;; 31.12.2019 31.12.2020 ' ·.•• 31.12:2021 ;:· ,:r:; 'i,.30.09 .2022 .., 

Nakit ve nakit benzerleri 26.073.276 36.912.648 9.758.247 45.971.539 

Ticari alaca:klar 

- lli§kili taraj/ardan a/acaklar 35.952 98.851 13.946 785.684 

- lli§kili o/mayan taraj/ardan a/acaklar 151.380.553 190.283.645 331.474.816 590.577.903 

Diger alacaklar 

- lli§kili taraj/ardan alacak/ar 4.090.059 3.506.072 147.049.910 730.162 

- lli§kili olmayan taraj/ardan a/acaklar 5.852.935 6.617.874 7.594.040 17.419.090 

Stoklar 135.279.513 274.334.091 543.185.894 676.711.912 

Pe§in odenmi§ giderler 16.930.660 8.081.545 96.166.117 261.214.487 

Cari diinem vergisiyle ilgili varhklar - - - 30.697.664 

Diger donen varhklar 25.263.165 32.090.040 42.202.066 62.458.065 

Toplam diinen varbklar 364.906.113 551.924.766 1.177.445.036 1.686.566.506 
Finansal yatmmlar 1.024.164 1.024.164 1.024.164 -
Maddi duran varhklar 56.217.478 179 .442.142 120.512.143 61.896.511 
Kullamm hakk1 varhklar1 - - 16.302.936 45.158.167 

Maddi olmayan duran varhklar 114.736 41.112 200.830 300.754 

Pe§in iidenmi§ giderler 30.441 5.605 - 1.817.525 

Ertelenmi§ vergi varhg1 13.654.281 4.846.010 25.411.430 8.871.879 

Toplam duran varbklar 71.041.100 185.359.033 163.451.503 118.044.836 
Toplam Varbklar 435.947.213 737.283.799 1.340.896.539 1.804.611.342 
Kaynaklar'.(TL) , ,:;;< lt'ie .. ·. :::;'.: !i,: :31.12,29.19 ' 31.12.2020 

,, 
: 31.12;2021 2:.,- ;<{ :t;{:~;;i30.09.2022 ' 

Kisa vadeli borylanmalar 108.731.214 251.892.293 527.644.895 728.100.559 

Uzun vadeli borylanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan 867.324 12.625.082 69.604.460 109.353.072 

Klsa vadeli finansal kiralama borylan 3.692.053 6.472.057 4.007.405 2.914.562 
Kiralama i§lemlerinden borylar - - 3.606.290 12.120.521 

Diger Finansal Yiikilmliiliikler 

- lhra9 Edi/mi§ Bor,;:/anma Ara9/an - - - 313.210.953 

Ticari borylar 
· - lli§kili taraj/ara bor9/ar 293.892.442 279.243.632 4<10.990.068 31.084.531 

- lli§kili olmayan taraj/ara bor9/ar 22.755.892 64.075.165 82.968.324 138.116.923 
Diger borylar -

- lli§kili taraj/ara bor9/ar 743.269 6.575.283 19.155.401 67.775.224 

- lli§kili olmayan taraj/ara bor9/ar - 16.647 . - -

<;ah§anlara saglanan faydalara ili§kin borylar 651.306 970.237 1.511.166 2.978.838 

Ertelenrni§ gelir 13.863.601 14.300.732 27.033.928 30.218.812 
Kisa vadeli kar§1hklar 

- <;ah§anlara sag/ananfaydalara ili§kin lasa 2.252.139 2.883.712 2.592.845 4.890.111 
vadeli kar§thklar 

,~ .. ~,. . 

- Diger lasa vadeli kar§zhklar . .,,r"-·',,>,- f}'r~· -~~:. - - 375.121 

Donem kar1 vergi yiikiimliiliigii rl 
.. , > ' .::,,i,. .,..,-:,,.,. . :ft._ 675.432 28.446.220 /. - J,:,.,. - ~l'1 -

Diger k1sa vadeli yiikilmliiliikler r/ ,pi _.;,~W8.053· -... ·~, {188'Pi1839 2.680.628 2.336.745 

KISaval\1 ,Ji yiikiimliiliikler I r 4~8.Jr47,293' ,. ·,,_ '· 639.93.6(§79 1.182.470.842 1.471.922.192 
I l \~$~l~i:l~;J' ()I 
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Uzun vadeli borylanmalar 1.990.862 12.083.429 47.478.969 -
Uzun vadeli finansal kiralama borylar1 6.638.508 8.004.769 6.020.749 760.717 

Kiralama i~lemlerinden borylar - - 12.690.321 32.593.371 

Uzun vadeli kar~1hklar 

- <;ah§anlara saglananfaydalara ili§kin uzun 3.809.972 4.241.028 7.494.507 13.328.601 
vadeli kar§ihklar 

Uzun vadeli yiikiimliiliikler 12.439.342 24.329.226 73.684.546 46.682.689 

Odenmi~ sermaye 49.935.350 49.957.498 49.957.498 49.957.498 

Sermaye dOzeltmesi farklan 7.757.102 12.141.139 12.141.139 12.141.139 

Ortak Kontrole Tabi Te~ebbos veya i~letmeleri -46.307.044 
iyeren Birle~melerin Etkisi 

- -

Kar ve Zararda Yeniden Smdlandmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler 

- Duran var/1klar yeniden degerleme - 84.863.297 33.631.935 -art1§/ar,/azah§lar, 

- Tammlanm1§ fayda planlanmn yeniden ol9iJm 
2.018.937 -2.446.432 -4.100.431 -8.038.189 

kazan9lartlkay1plar1 

Kardan aynlan k1s1tlanm1~ yedekler 563.667 1.755.503 1.755.503 1.755.503 

Geymi~ y1Ilar karlan / (zararlan) -46.091.953 -84.839.61 I -16.329.378 28.399.819 
Net donem kar1 / (zarar1) 11.632.417 11.586.500 7.684.885 201.790.691 

Ana ortakl1ga ait iizkaynaklar -24.529.398 73.017.894 84.741.151 286.006.461 

Kontrol giicii olmayan paylar -10.024 - -
Toplam Kaynaklar 435.947.213 737 .283. 799 1.340.896.539 1.804.611.342 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 tarihlerinde sona eren finansal y11lar ile 
30.09.2021 ve 30.09.2022 tarihlerinde sona eren ara donemlere ili~kin ozel bag1ms1z 
denetimden ge<;mi~ kar veya zarar tablolan a~ag1da yer almaktadir. 

Has1lat 
Sall~lann maliyeti (-) 
Briit kar/ (zarar) 

Genel yonetim giderleri (-) 

Pazarlama, sail~ ve dag1tnn giderleri 
(-} 

Ara~llrma ve geli~tirme giderleri (-) 
Esas faaliyetlerden diger gelirler 

Esas faaliyetlerden diger giderler ( -) 

Esas faaliyet kari/ (zaran) 

Yatmm faaliyetlerinden gelirler 
Yatirnn faaliyetlerinden giderler (-) 

Finansman gideri iincesi faaliyet 
kari/ (zaran) 

Finansman gelirleri 
Finansman giderleri (-) 

Vergi iincesi kar / (zarar) 

Donem vergi gideri 
Ertelenmi~ vergi geliri/ (gideri) 
Diinem kar1 / (zaran) 

Ana ortakl1k paylan 

Kontrol giicii olmayan paylar 

DiGER KAPSAMLI GELiR/ 
(GiDER) • 

'\ . 
.... " 

,n 

"' ()I ,-

925.935.187 1.040.949.662 1.549.398.092 
-794.599.832 -874.937.318 -1.275.825.625 
131.335.355 166.012.344 273.572.467 

-14.511.291 -20.157.732 -15.386.860 

-74.636.741 -81.841.589 -102.385.197 

-840 -11.022 
39.216.157 70.544.970 218.247.118 

-39.445.112 -73.152.624 -170.936.979 
41.958.368 61.404.529 203.099.527 

29.703 33.750.000 
-13.226 -4.187.303 

41.974.845 61.404.529 232.662.224 

1.034.023 22.479.956 17.111.383 
-33.061.118 -72.782.141 -255.872.837 

9.947.750 11.102.344 -6.099.230 

-675.432 
1.686.428 484.156 14.459.547 

11.634.178 11.586.500 7.684.885 

11.632.417 
1.761 
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979.183.494 2.811.679.098 
-811.502.710 -2.165.835.709 

167.680.784 645.843.389 

-10.390.435 -19.072.276 

-71.066.896 -198.880.553 

-10.784 -392.272 
89.898.824 113.459.488 

-62. 73 8.227 -112.908.150 
113.373.266 428.049.626 

- 62.425.328 

-5.939.869 -2.011.254 

107.433.397 488.463. 700 

15.797.643 10,337.413 
-119.986.847 -247.621.245 

3.244.193 251.179.868 

- -28.446.220 
-635.858 -20.942:957 

2.608.335 201.790.691 

- -
- -

-53.396.804 -37.569.693 
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(GIDER) 
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-835.181 -905.437 -2.067.499 

167.036 181.087 413.500 

84.863.297 -51.231.362 

10.966.033 95.725.447 -45.200.476 

-2.706.803 -4.922.197 

541.361 984.439 

-51.231.362 -33.631.935 

-50. 788.469 164.220.998 

Yatmmc1, yatmm karanm vermeden once ihra99mm finansal durum ve faaliyet sonu9larma 
ili~kin ayrmtlh bilgilerin yer ald1g1 i~bu izahnamenin 10 ve 23 no'lu bolilmlerini de dikkate 
almahdlf. 

5. RiSK FAKTORLERi 

Haika Arz Ediiecek Payiar'a yonelik yaflrzm yapmak r;e#tli riskier barzndzrmaktadzr. Bu 
nedenie, yatzrzmcz ve yatzrzmcz adayiarznzn, herhangi bir yatzrzm kararz aimadan once a§agzda 
eie alznan risk faktorierinin ve ekieri ile birlikte i§bu jzahname 'nin biitiiniiniin dikkatlice 
degerlendirilmesi gerekmektedir. A§agzda belirtilen riskier, Sirket yonetiminin i§bu 
jzahname 'nin tarihi itibarzyia Sirket'i ve bu nedenie de Halka Arz Edilecek Payiar'a yapzlacak 
herhangi bir yatzrzmz esaslz bir;imde etkileyebilecegini ongordiigii riskierdir. Soz konusu 
riskierden herhangi birinin gerr;ekie§mesi halinde, Haika Arz Edilecek Payiar 'zn degeri 
dii§ebilir ve yatzrzmzn tamamznzn veya bir kzsmznzn kaybedilmesi soz konusu olabilir ve 
Sirket 'in faaliyetieri, finansai durumu, faaliyet sonur;iarz veya finansai sonur;iarz bu durumdan 
esaslz olarak oiumsuz yonde etkilenebilir. 

A§agzda belirtilen riskier kar§zia§ziabilecek tum riskieri kapsamamaktadzr. Halihazzrda 
bilinmeyen ya da Sirket yonetiminin esaslz oiarak addetmedigi, ancak gerr;ekie§meieri halinde 
Sirket 'in faaliyetierine, faaliyet sonur;iarzna, likiditesine, mali durumuna ve gelecege yonelik 
beklentilerine zarar verebilecek ba§ka risk faktorleri mevcut olabilir. Risk faktorlerinin 
a§agzdaki sunum szralamasz Sirket yonetiminin soz konusu risklerin gerr;ekle§me olaszlzgz veya 
onemi bakzmzndan yaptzgz bir degerlendirmeye gore belirlenmi§ bir sunum szralamasz olarak 
dii§iiniilmemelidir. 

Yatzrzmczlar, bu jzahname 'de payla§zlan bilgiler r;err;evesinde kendi degerlendirmelerini 
yaparak, Halka Arz Edilecek Paylar'a yatzrzm yapmanzn kendileri ir;in uygun olup olmadzgzna 
karar vermelidir. 

5.1. ihra-;1y1ya ve faaliyetlerine ili~kin riskier: 
. . 

ihra99mm faaliyetine konu ilrilnler, temel g1da maddeleri niteliginde olup, tedarik, ilretim, 
depolama, pazar ve satl~ silre9leri olmak ilzere tilm deger zincirinde 90k 9e~itli risklere maruz 
kalabilmektedir. 

Muhtemel riskier, a~ag1da, ba~hklar halinde detayh ve kapsamh olarak anlatilm1~tlr; ancak, 
bahsi ge9en riskier, kar~ila~1labilecek tilm riskleri kapsamayabilir. Bahsedilen risklerin 
haricinde ~irket tarafmdan bilinmeyen, kontrolil dahilinde olmayan, ongorillmesi gil9 olan, 
il9ilncil taraflarm davram~ ve kararlanndan kaynaklanabilecek riskier de soz konusu olabilir. 
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D11andan tedarik edilen, hammadde, enerji, yard1mc1 malzeme, ter;hizat ve teknik 
ekipmanlarm temininde ya1anabilecek aksakflklar ile iiretim tesislerinde meydana 
gelebilecek beklenmedik ar,zalar $irket'in hizmetlerinin siirekliligini etkileyebilir. 

~irket'in faaliyetlerinin siirdiiri.ilebilirligi, ~irket'in, d1~andan saglad1g1 Uri.in ve hizmetleri 
(hammadde, enerji, ambalaj malzemesi, te9hizat, teknik ekipman vb.) sorunsuz bir ~ekilde 
tedarik etmesine baghd1r. Hammaddenin yurt iyinden temini ay1smdan, ~irket'in Uretim 
tesislerinin bulundugu cografi konumlar, nispeten tedarik sorununun ya~anmad1g1 bolgelerdir. 
Ancak, ozellikle ithal edilecek olan hammaddenin tedarikinde ve/veya sevkiyatmda meydana 
gelecek olan gecikmeler, ~irket'in Uretimini olumsuz etkileyebilir. 

iklim ko~ullannda olu~abilecek olumsuz geli~meler nedeniyle, Uretimde kullamlmak Uzere 
yiftyilerden tedarik edilmek istenen bugday miktan, planlanan miktarm altmda kalabilir, 
~irket'in tedarik zincirinde yer alan yiftyilerin, mahsullerinde zirai hastahk olmas1 durumunda, 
hammadde temini k1smen veya tamamen yap1lamayabilir. Anla~ma yapllan yiftyilerin, finansal 
yapllarmm bozulmas1 ve i.iretim kabiliyetlerini yitirmesi halinde, anla~maya konu 
yiikiimlilliiklerini ~irket' e kar~1 yerine getiremeyebilirler. Boyle· bir durumda, ~irket' in Uretim 
hedeflerini yerine getirememe, rekabet edememe, bekledigi gelirleri elde edememe, pazar/itibar 
kaybma ugrama riski bulunmaktad1r. 

~irket, Tekirdag ve Konya'da bulunan Uy ayn Uretim tesisindeki Uretim si.ireylerinde; list yap1, 
altyap1, teknik ekipman ve aksammda, anza veya zamanla olu~abilecek gene! y1pranmalardan 
kaynakh teknik sorunlarla kar~Ila~abilir. Bu gibi teknik sorunlarm giderilmesi iyin gerekli 
teyhizat ve teknik ekipmanm temininde gecikmeler ya~anabilir, tamir ve teknik mildahale 
imkam bulunamayabilir. ~irket, d1~andan saglanan ilrUn ve hizmetlerde (enerji, tali Uri.in, 
yard1mc1 malzeme, ambalaj vb.), arz kaynakh tedarik k1s1tlamalanyla kar~1 kar~1ya kalabilir. 

Tilm bu durumlar, ~irket'in faaliyetlerini, mali durumunu ve ileriye yonelik beklentilerini 
olumsuz etkileyebilir. 

$irket'in faaliyetleri hammadde tedarikinin devamflflgma bagfld,r. Tedarik zincirinde 
meydana gelebilecek sorunlar $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

~irket, ilri.inlerinin Uretimi iyin ana hammadde olarak bugday1 kullanmaktad1r. ~irket, hem 
Tiirkiye'de yerle~ik tedarikyilerinden yerli bugday tedarik etmekte hem de belirli bir miktar 
hammaddeyi ithal etmektedir. ~irket, hammaddenin ta~1nmasmda ilyilncil ki~i lojistik 
firmalanyla i~ birligi yapmaktad1r. Bu itibarla, lojistik firmalarmm kar~1la~abilecegi alt yap1 
soruhlan, petrol fiyatlarmdaki dalgalanmalar, lojistik zincirinde meydana gelebilecek 
problemler, Covid-19 pandemisi veya ortaya yikabilecek farkh salgm hastahklar, zorlu hava 
ko~ullan gibi ye~itli sebepler, hammaddenin ~irket'e iletilmesini geciktirebilir, zor duruma 
sokabilir veya imkans1z hale getirebilir. ~irket, hammadde temininde ve fiyatlarmda ye~itli 
sebeplerle dalgalanma risklerine maruz kalabilir. Piyasadaki ve tanm sektori.indeki 
dalgalanmalar, enerji ve navlun fiyatlarmm artmas1, tedarik imkanmm azalmas1, bugday 
hammaddesine talebin artmas1, ~irket'in arz edilecek hammadde miktanm ve toplam talebini 
on gorememesi, idari otoriteler tarafmdan getirilen onlemler, olas1 gilmrilk vergisi art1~lan, 
dogal afetler, sava~lar, iklim ko~ullan, kilresel 1smma, su kaynaklarmm azalmas1, dogal veya 
yapay deniz rotalarmdaki trafikte ya~anabilecek t1kanma veya trafige bagh sevkiyat rotalarmm 
degi~mesi, ~irket'in kontroliinde olmayan ve ongorillmesi gily olan diger sebepler, 
hammaddenin fiyatma ve temin edilebilirligine onemli biyimde etki edebilir. 

~irket'in mevcut tedarikyileri ile ili~kilerinin devamhhgm1 saglamas1 onem arz etmektedir. 
~irket'in tedarikyiler ile ham~a e temini ay15,~_p:da,riyu~~~m ko~ullarda mutabakata varamamas1, 
tedarikyilerin zamamnda vey istenilen, ·kalitede\ veya\pedelle Urilnleri tedarik edememesi, 
Urilnleri ay1ph olmas1, tes· atta gedlrn.:iel~rin,ya~an~as(_vb. durumlar soz konusu olabilir. ii ) \_ '. j-~,. . .. - ·,, YA 
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Sirket'in faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi ve silrekliligi is;in, hammadde tedarikinin 
di.izenli bir ~ekilde saglanmas1 gerekmektedir. Bu sebeple, tedariks;iler tarafmda ya§anabilecek 
sorunlar, Sirket'in ilretimini azaltabilir. Bu durum ise, Sirket'in faaliyetlerini, bi.iyi.imesini ve 
karhhg1m olumsuz etkileyebilir. 

Bugday, bir tanm ilrilnil oldugundan, tanm sektorilni.in ya~ad1g1 belirsizlikler de bugday arz1m 
dogrudan etkilemektedir. Yerli ilretim, kurakhk, iklim degi~iklikleri, dogal afetler, bugday 
ilrilnilnil etkileyen hastahklar gibi etkenler sebebiyle, ana hammaddedeki arz, yeterli dilzeyde 
gers;ekle~meyebilir. Y erli bugday ilretiminin yeterli olmad1g1 durumlarda, bugday ithal 
edilmektedir. Ana hammadde ilrilnilniln ithal edildigi i.ilkelerde meydana gelebilecek sava~lar, 
i.ilkeler arasmdaki krizler vb. sebeplerle, bugday ithalat1 azalabilir veya mi.imkiln olmayabilir. 

Sirket, bugday tedarikinin bir k1sm1m TMO'dan saglamaktadir. Makroekonomik nedenlerle, 
TMO veya diger idari otoriteler ve resmi kurumlar tarafmdan getirilen onlemler ve k1s1tlamalar, 
dogal afetler ve Sirket'in kontroli.inde olmayan ve on gori.ilmesi gils; olan diger sebeplerle, 
Sirket, TMO'dan veya diger tedariks;ilerden yeterli miktarda bugday tedarik edemeyebilir. 
Sirket'in istenilen miktar, kalite ve fiyatlarla bugday elde edememesi neticesinde, Sirket'in 
ilretimi, faaliyetleri, karhhg1 ve ileriye doni.ik beklentileri olumsuz etkilenebilir. TMO'nun un 
regi.ilasyonu program1 kapsammda; i.ilkenin en bi.iyi.ik tedariks;isi TMO'dan tedarik edilen 
bugdaym, ekmeklik ve pidelik un ilretiminde kullamlmas1 ve ilretilen unun, fmnlara, 
pide/ekmek imalathanelerine ve halk ekmek fabrikalarma, TMO tarafmdan belirlenen satI§ 
fiyatlan ile satllmas1 ~art1 bulunmaktadir. 

Aynca Sirket, ekmek gibi temel g1da maddelerinin ana hammaddesini ilrettigi is;in ozellikle 
yurt is;inde veya yurt d1~mda ortaya 91kabilecek sava~lar, dogal afetler ve benzeri kriz 
durumlannda un ve benzeri stratejik ve temel ilri.inlerin ilretim ve fiyatlandmlmasmda devlet 
mi.idahalesi ile kar~1la~abilir, satI~lara kota vb. k1s1tlamalar konulabilir. 

Ti.im bu durumlarm meydana gelmesi, genel olarak Sirket'in faaliyetlerini, mali durumunu, 
karhhgm1, bi.iyi.imesini ve ileriye donilk beklentilerini olumsuz etkileyebilir. 

$irket'in kulland1g1 hammaddelerin arzmda ve fiyatmda ya§anacak olas, degi§iklikler 
$irket'in iiretimini ve karllllgm1 olumsuz etkileyebilir. 

Ba~ta bugday olmak ilzere, Sirket'in kritik hammaddelerinde, malzeme ve ekipman temininde, 
s;e§itli sebeplerle ciddi fiyat art1~lan gori.ilebilir. Ekonomik problemler ve kurakhk gibi iklim 
ko§ullan ya da diger sebeplerle, arzda azalma olursa veya hammadde ilreticileri Sirket yerine 
ba§ka kurulu§lara sat1~ yapmaya karar verirse, Sirket, her ne kadar hammaddesini s;e§itli sat1c1 
ve aractlardan tedarik ediyor ve soz konusu tedariks;ilere/hizmet · saglay1cllarma bag1mh 
kalm1yorsa da, mevcut s;e~itliligi koruyamayabilir. Kabul edilebilir seviyede kaliteye, maliyet 
ve ticari ko~ullara sahip altematif tedariks;ileri bulmakta veya ilretimde gecikmelere sebep 
olmadan, gereken silrede bulmakta zorlanabilir. 

Tartma dayah sanayi ilretimlerinde girdilerin, ki.is;i.ik ilreticilerden ve s;ifts;ilerden tedarik 
edildigi ~artlarda ve ko§ullarda, tanm hammaddesi ilreticilerinin toplumsal ve sosyal olarak 
birlikte hareket etmeleri, siyasi ve sosyoekonomik ~artlan etkileyebilir. Sirket'in ana 
hammaddesini olu~turan bugday ilreticileri, siyasi ve sosyoekonomik etki gilcil yi.iksek 
ilreticiler olarak degerlendirilmektedir. Bugday fiyatlarmdaki art1~m di.izenlenmesinde, bugday 
ilreticilerinin beklentileri ve etkilerinin yi.iksek oldugu soylenebilir. 

Tedarikte ya~anabilecek sorunlar ve yetersizlikler, Sirket'in bilyi.imesini sm1rland1rabilir, 
maliyetlerde bir artt§ yaratabilir, Uri.in kalitesini etkileyebilir veya ti.iketiciler nezdinde talebin 
daral~asma yol as;~~ak, $ir~;:.t'j(i_ler~~~11t,~~.tre;t\kr~,~~~lentilerini, faaliyetlerini, hastlatm1 ve 
karhhg1m olumsuz yonde et~17eb1hr_:,;,~·.(:•i 'tl ir•·· ii,A-~-•~:~ 
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f.;e#tfi sebeplerle, $irket'in iiriin stoklarmda degi§ikfik meydana gelebilir. $irket'in 
hammadde ve nihai iiriin stoklarmm etkili bir §ekilde kullamlamamas, ve stoklama 
politikasmdaki degi#kliklerin etkili olmamas,, $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

~irket'in ilriin stoklan; sati§larmm yogunluguna, ilretim kapasitesine, yerli veya ithal hasat 
verilerine, altematif pazar maliyet farkhhklarma, finansal kaynaklarm varhgma, uzun ve k1sa 
vadeli stratejik planlara ve makroekonomik ko§ullara gore degi§kenlik gosterebilir. Bu 
sebeplerle ~irket, hammadde stok politikasmda degi§iklige gidebilmektedir. Tedarik silre9leri, 
finansman ve depolama imkanlan ol9illerinde degerlendirilip, gilncel §artlara gore 
yonetilmektedir. 

~irket'in planlamI§ oldugu satI§ miktarlarmdan herhangi bir sebeple daha az satI§ yapmI§ 
olmas1 vb. sebeplerle, ilriln stoklarmda degi§iklikler meydana gelebilir ya da ongorillenden 
daha uzun silre stokta bekleyen ilrilnlerde bozulmalar meydana gelebilir. ~irket'in depolama 
kapasitesi ilriln stoklamak i9in yetersiz kalabilir, ~irket bu nedenle yeni depolama alanlarma 
ihtiya9 duyabilir. Nihai ilriln depolama sevkiyatlannda, fabrikalarm 9ah§ma §ekil ve §artlannda 
ya§anabilecek aksakhklar nedeniyle ~irket'in faaliyetleri olumsuz etkilenebilir. Sevkiyatlar, 
donem etkileri (bayram, tatil, salgm, vb.) nedeniyle silre a§Imma ugrayabilir. Kapasite ilzerinde 
sipari§lerin sevkiyatmda aksakhk ya§anabilir. Bu durumlar, ~irket'in faaliyetleri ve karhhgm1 
olumsuz etkileyebilir. 

f.;e§itli sebeplerle, $irket'in stratejik hedejleri ve planlar, gerrekle§emeyebilir. 

Sektor ve sektor d1§mdaki politik geli§meler, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik 
ve sosyal sebepler, makroekonomik olumsuzluklar, rekabet ortammdaki degi§iklikler, arz ve 
talepte meydana gelebilecek daralmalar gibi dogrudan ve dolayh bir9ok olumsuz faktor, 
~irket'in stratejik hedeflerine ula§masma engel te§kil edebilir. 

~irket, stratejik hedeflerini ve planlarm1 etkili bir §ekilde belirleyemeyebilir ya da belirledigi 
hedef ve planlan etkin bir §ekilde hayata ge9iremeyebilir, bunlardan bekledigi faydalan veya 
menfaatleri elde edemeyebilir. ~irket, stratejik hedef ve/veya planlanm ba§anh bir §ekilde 
uygulasa dahi, ilrilnlerine yonelik talebin artacagma <lair bir garanti verilmesi milmkiln degildir. 
~irket'in, belirledigi stratejik hedefleri ve/veya planlan hayata ge9irmek amac1yla 9e§itli 
yatmmlar yapmas1 ve bu yatmmlar sebebiyle 9e§itli masraflara katlanmas1 gerekebilir. ilgili 
stratejik hedef ve/veya planlann sonucunda ilrilnlere beklenen talebin olu§mamas1 durumunda, 
~irket'in, yaptig1 yatmmlarm ve katland1g1 giderlerin geri donil§il ger9ekle§meyebilir. Bu 
durumda ise, ~irket'in ileriye yonelik beklentileri, faaliyetleri ve karhhg1 olumsuz etkilenebilir. 

$irket'in mevcut elektrik tiiketim ihtiyacm, kar§tlamak ve tiiketiminden fazla · iiretecegi 
elektrigi satarak elektrik geliri saglamak irin yapmay1 planlad1g1 yenilenebilir enerji 
yatmmlarmm planlanan tavkimden daha ger tamamlanmas, ve bu yiizden ilgili yatmmdan . 
elde etmeyi planlad1g1 getiri ve faydalarm olumsuz bir §ekilde etkilenme riski bulunmaktad,r. 
Aynca, $irket diger ongoriilemeyen sebeplerden dolay, ilgili yatmmdan bekledigi getirileri ve 
faydalan saglayamayabilir. 

~irket'in yenilenebilir enerji yatmmlan 2023 yilmda ba§layacak olup 2024 yilmm ortasmda 
devreye almmas1 planlanmaktadir. ilgili yatmmm tamamlanmas1 i9in ongorillen bu silrenin 
9e§itli sebeplerle uzamas1 soz konusu olabilir. Yatmm kapsammda ekipman temini, santrallerin 
kurulumu gibi operasyonel faaliyetler soz konusudur. Santrallerin kurulum silresi gerekli 
izinlerin almmasmda gecikmeler ve yilklenici firmadan kaynakh olu§abilecek problemler 
nedeniyle uzayabilir. Ekipman yat1 1mlan i9in ise yurt i9i ve yurt d1§mdan ekipman tedarik 
silre9leri, santrallerin kurulum,..s ·· e9leri gibi '.:S:4re:9.ler.9e ya§anabilecek aksakhklar nedeniyle ,.,.- .,:., 1, .. \. ~- .. 
yatmmm devreye ahnmasmd geci~~;'._f-a~anmasJn,a.~i~rebiyet verebilir. Bu silre zarfmda 
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Diinya'da ve Tiirkiye'de olu§abilecek ekonomik geli§meler yatmmm devreye almma 
tarihlerinde degi§ikligine yol a9abilir. Bu sebeplerden dolay1 olu§abilecek gecikmeler, Sirket'in 
yenilenebilir enerji yatmmlarmdan bekledigi getirileri olumsuz etkileyebilir. 

Aynca, Sirket yenilenebilir enerji yatmm1 yapmaya karar vermeden once on 9ah§malanm 
yapml§ olmasma ragmen, ekonomiyi, Sirket'in i9inde bulundugu pazan etkileyebilecek ve 
elektrik sektoriindeki regiilasyonlar, mevzuat degi§iklikleri gibi ongoriilemeyen sebeplerden 
dolay1 bu yatmmdan beklenen getiri veya fayday1 saglayamayabilir. 

Sirket taraftndan yiiriitiilen i§ler, tehlikeli i§ kategorisinde olup, Sirket'in faaliyetlerinde i§ 
kazalar, meydana gelebilir. 

Sirket'in faaliyetleri tehlikeli i§ kategorisinde olup, Sirket, 9ah§anlarmm, i§ kazalarma ve 
meslek hastahklarma maruz kalmasm1 onlemek amac1yla, gereken biitiin tedbirlerin mevzuata 
uygun ve etkin bir §ekilde almmasma ozen gostermektedir. Alman tedbirlere ragmen 
yaralanma, elektrik 9arpmas1, kesik gibi i§ kazalanna veya meslek hastahklarma maruz 
kalmacak durumlarda, Sirket'in cezai ve hukuki sorumlulugu dogabilir. Sirket'in 9ah§anlan 
a91smdan i§ saghg1 ve giivenligi mevzuatma uygun hareket etmesine ragmen onlenemeyen 
kazalar ve hasarlar olu§abilir ve Sirket, tazminat sorumluluklanyla kar§l kar§1ya kalabilir. Bu 
durum, Sirket'in faaliyetlerini, karhhg1m ve itibanm olumsuz etkileyebilir. 

<;e§itli sebeplerle, iiretim maliyetlerinin artmas,, $irket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

Sirket'in iiretim maliyetleri, dogrudan ve dolayh olarak hammaddenin uygun §artlarda 
depolanmamas1, ithal hammaddeye olan bag1mhhk, istihdam, enerji, petrokimya ve petrol 
fiyatlan ile birlikte doviz kurlarmda ger9ekle§ebilecek yiikselmeler sebebi ile artabilir. Aynca, 
yurt i9i ve yurt d1§1 tedarik9ilerden temin edilen yard1mc1 malzemelerin ithalatmda 
ya§anabilecek s1kmtilar nedeniyle, iiretim ve sat1§lar olumsuz etkilenebilir. Soz konusu 
durumlar, Sirket'in iiretimini, faaliyetlerini ve karhhg1m olumsuz etkileyebilir. 

Tiirkiye'nin tanmsal iiretiminin herhangi bir sebeple dii§mesi ve ozellikle bugday iiretiminde 
d1§a bag1mh hale gelmesi, Sirket'in ithal bugday kullamm1m art1rabilir. Bu durum, Sirket'in 
ithal bugday tedarik etmek i9in, daha 90k say1da iilkenin risklerine maruz kalmasma sebep 
olabilir ve hammadde maliyetleri ongoriilenden daha fazla artabilir. Sirket, hammadde 
fiyatlarmda meydana gelen bu art1§lan, iiriin sat1§ fiyatlarma e§ zamanh ve tam olarak 
yans1tamayabilir. 

Uretim maliyetlerindeki artl§ neticesinde, satl§ fiyatlarmm yiikselmesi, tiiketicilerin taleplerinde 
dii§il§e · sebep olabilir. Bu durum ise, Sirket'in hedefledigi satl§ tutadarma ula§masm1 
engelleyebilir, Sirket'in faaliyetleri, hasilat1 ve karhhg1 olumsuz etkilenebilir. 

. . . . 
Sektorde, yeni yatmmlarm hayata geririlmesi ve rekabetin artmast, $irket'in finansal 
performansm, olumsuz etkileyebilir. 

Sirket'in faaliyet gosterdigi sektor, rekabetin yiiksek oldugu bir sektordiir. Bu nedenle Sirket, 
zaman zaman fiyatlama politikasmda agresif bir tutum sergilemek zorunda kalabilir, Sirket 
karhhg1 etkilenebilir. Rakiplerin rekabet9i fiyat politikalan nedeniyle pazar kayb1 ya§anabilir. 

Piyasa rekabeti, Sirket'in satl§l ve karhhg1 iizerinde onemli ol9iide etki yaratabilir. Un 
pazarmda S00'den fazla fabrika ve 220'nin iizerinde marka yer almaktadir. Tiiketicilere 
iiriinler, zincir magazalarda, bakkallarda, online kanallarda markah ve ozel markah (private 
label) olarak satilmaktadir. 2021 y1h Nielsen verilerine gore, pazarda fiyat1 en dii§iik seviyede 
olan ozel markalarm (private label tonaj pay1 %68,8 oramndad1r. Sirket'in 30.09.2022 tarihi 
itibanyla konsolide perakende Jc al satl§lar~11da!i:ot~l- IJ;:!arkah (private label) iiriinlerin oram 
%10'dur (2021'de ise bu %17'di~)?\1;Bunun 14'at;1uio~, toplam un sat1§ tonaj paymm 
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%69,0'u, unlu mamul ilretiminin oldugu fmn&pastane, HoReCa ve endilstriyel kanallarda 
ger9ekle§mektedir. 

~irket'in ilrettigi ilrilnler i9in, global talebin onilmilzdeki y1llarda artmas1 ihtimal dahilindedir. 
Bilyilme oranlan, yeni yatmmlan ve yeni oyunculan beraberinde getirebilmektedir. Yatmmlar, 
genellikle mevcut firmalarm ilave kapasite art1rmas1 yoluyla olmaktadtr. Sektordeki rekabetin 
yilksek olmas1 ile birlikte, yeni yatmmlar ve yeni oyuncular nedeniyle arz ve rekabet dengesi 
bozulabilir ve bu da ~irket'in gelecekteki pazar pay1 hedeflerine ula§masma engel te§kil 
edebilir. ~irket'in ileriye donilk beklentileri, faaliyetleri, mali durumu ve operasyonel sonu9lan 
olumsuz etkilenebilir. 

$irket faaliyette bulundugu sektor geregi dogrudan Tarim ve Orman Bakanl,g1'nm 
regiilasyonlarmdan etkilenebilir. 

Tanm ve Orman Bakanhg1'na bagh TMO, yurt i9inde hububat politikalanm belirleyen en 
onemli aktordilr. ~irket; ilriln portfoyil geregi, Tanm ve Orman Bakanhg1'mn tilm 
dilzenlemelerini takip etmektedir. ~irket, ilrettigi ilrilnlerin hammaddesini, yurt i9i ve yurt 
d1§mdan tedarik ettigi i9in satm alma faaliyetlerinde, TMO, di§ ticaret ve gilmrilk mevzuat1 
dilzenlemelerine tabidir. Bu nedenle, regillasyonlar, doviz kurlan ve emtia fiyatlarmdaki 
yilksek volatilite ve diger dolayh degi§iklikler bilyilk bir oneme sahiptir. Bunlann sonucunda, 
emtia fiyatlarmdaki dalgalanmalardan otilril yilksek ilretim maliyeti ortaya 91kabilir. Bu durum 
ise ~irket'in faaliyetlerini ve karhhg1m olumsuz etkileyebilir. 

Yoneticilerin $irket'ten ayrilmas,, faaliyetlerin siirdiiriilebilirligini olumsuz yonde 
etkileyebilir. 

~irket'in faaliyetlerinde, yoneticilerinin yaratt1g1 katma deger onemli bir yer tutmaktad1r. Bu 
ki§iler, ~irket'in itibarmm ve marka imajmm korunmasma, yeni mil§teri kazammlarma ve 
mevcut mil§terilerle olan ili§kilerin yonetilmesine, mali politikalarm yonlendirilmesine onemli 
katk1 saglamaktadtr. Herhangi bir sebeple, bu ki§ilerin ~irket'teki gorevlerinden aynlmalan 
durumunda, yerlerine aym bilgi ve deneyime sahip uygun yoneticilerin istihdam edilememesi 
veya bu silrecin gecikmesi halinde, ~irket'in faaliyetleri olumsuz yonde etkilenebilir. 

Yeti§mi§ nitelikli personel yetersizligi veya yeti§mi§ personelin fe§itli sebeplerle i§i b1rakmas1, 
$irket'in faaliyetlerini etkileyebilir. 

~irket nitelikli elemanlara ihtiya9 duymaktadtr. Mesleki egitimlerin yetersiz olmas1 dolay1s1yla, 
gelecekte olu§abilecek talep art1§lanm kar§Ilamak i9in gerekli nitelikli elemanlarm bulunmas1 

. veya yeti§tirilmesi arzu edilen seviyede olmayabilir. Aym zainanda ~irket'te 9ah§ari yeti§mi§ 
personel, i§ btrakma, i§ durdurtna vb. sebeplerle 9ah§may1 sonlandtrabilir ve bu durum ~irket 
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

$irk et, f abrikalar, ve faaliyetleri ile ilgili gerekli izin ve ruhsatlar, muhafaza edemeyebilir, 
kaybedebilir, edinemeyebilir. 

~irket, i§yeri a9ma ve 9ah§tirma ruhsatlan, i§letme ruhsatlan, yap1 kullamm izinleri, 9evre 
izinleri, i§9i saghgma ili§kin izinler gibi 9e§itli onemli izin ve ruhsatlar ile faaliyetlerini 
silrdilrmektedir. ~irket, faaliyet gosterdigi lokasyonlarda, bugilne kadar izin ve ruhsatlara bagh 
olarak ilretimde herhangi bir aksama ya§amamI§ olsa da, ~irket, ilgili lokasyonlarda ilretimi ve 
faaliyetleri i9in gerekli izin ve ruhsatlan temin edemeyebilir veya muhafaza edemeyebilir. Bu 
durumlar, ~irket'in operasyonlarmda, ilretiminde ve sipari§lerin tesliminde aksakhklara sebep 
olabilir ve ~irket'in faaliyetlerini, hasilatm1 ve mali durumunu olumsuz yonde etkileyebilir. 
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Sirket ralt§anlarmm yetkinlik/erini etkin bir §ekilde kullanamamas, neticesinde, iiretim 
siirecinde ya§anabilecek aksak/1klardan dolay, iiretilen iiriinlerin g1da normlarma uygun 
olmamas,, iiriinlerin mii§teriler taraftndan ay,pi, olarak nitelendirilmesi, Sirket'in 
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir, mii§teri kaybma sebep olabilir. 

Sirket, G1da Kodeksi'nde belirtilen standartlara uygun bir ~ekilde ilrilnlerini piyasaya arz 
etmekle milkellef olup, bu dogrultuda ilgili ilrilnlerin belirlenen standartlar c;erc;evesinde 
ilretimini saglamaktadir. Ancak, ilretim silrecinde ortaya c;1kabilecek operasyonel veya teknik 
aksakhklar vb. c;e~itli sebeplerle Sirket'in ilrettigi ilrilnler, mil~terilerince ay1ph olarak 
addedilebilir. Bu sebeple, Sirket'in, ilretim listesinde bulunan tilm kategoriler ve alt ilrilnlerde 
(un, tali ilrilnler, her tilrlil katk1lar vb.), mil~teriler ya da devletin yetkili mercileri tarafmdan, 
ilrilnlere ili~kin ay1ph mal iddialan ile kar~ila~masma ve bahse konu ilrilnlerin ilgili partisinin, 
parti (ilretim no'su) bazmda toplatilmasma sebep olabilir. Tedarik, ilretim, ta~1ma, vb. 
silrec;lerde ilrilniln hasar gormesi durumlarnida, ilgili ilrilnlerin iade edilmesi gerekebilir. Bu 
gibi durumlar, Sirket'in mali durumunu ve karhhgm1 olumsuz etkileyebilir. 

Sirket, kullamm amacma uygun olarak, mil~terilerine ilrilnil teslim etmekle yilkilmlildilr. Dogal 
yollardan olu~abilecek ay1plarm yam s1ra, mil~terilerin ozel sipari~leri uyarmca ilretilen ilrilniln 
mil~teri talep ve spesifikasyonlarma uygun ilretilmemi~ olmas1, mil~teri memnuniyetsizligine 
sebep olabilir. Bu durumda, Sirket mil~teri kaybetme riskine maruz kalabilir ve piyasadaki 
itiban zedelenebilir. Bu gibi durumlar, Sirket'in faaliyetlerini ve karhhgm1 olumsuz 
etkileyebilir. 

<;e§itli sebeplerle, Sirket aleyhine dava ar1labilir ve dava sonurlarmm o/umsuz olmas, 
durumunda, $irket irin yaptmm riski dogabilir. 

Sirket, taraf oldugu kurum d1~1 ki~i ve/veya kurumlarla imzalanan sozle~melerdeki 
yilkilmlillilklerini, c;e~itli nedenlerle yerine getiremeyebilir. Sirket, ilretimini ve ihracatm1 
yapt1g1 ilriln c;e~itlerinin hammadde tedarikine ili~kin, yurt d1~mdaki ~irketlerle tedarik 
sozle~meleri yapmaktadir. ithal hammadde tedarik silrecinde, taraflardan birinin sozle~me 
yilkilmlillilk ve ~artlanm yerine getirmemesi veya taraflar arasmda olu~abilecek herhangi bir 
anla~mazhk neticesinde, hukuki silrec; ba~latilabilir ve sozle~me iptal edilebilir. 

Tedarik, ilretim, imalat, i~leme tabi tutma, ambalajlama, paketleme, nakliye veya muhafaza 
s1rasmda ya da c;evresel faktorler ile teknik olarak engellenemeyen, onlenemeyen veya tesadilfi 
olarak gerc;ekle~ebilecek kontaminant veya bula~an gibi riskier ortaya c;1kabilir. Kontamine ya 
da bula~an bir ilrilniln insan saghgm1 etkileyebilecek seviyede oldugu ispat edildigi takdirde, 
Sirket aleyhinde hukuki takip ba~l~tilabilir, davalar ac;ilabilir. 

Aynca, istifa eden veya 91kanlan personel tarafmdan, Sirket ile c;ah~an arasmda ya~anabilecek 
.uyu~mazhklar gibi konularda, Sirket aleyhine davalar a91labilir. Davalarm, Sirket aleyhinde 
sonu9lanmas1 halinde, Sirket tazminat odeme ve/veya farkh cezai yilkilmlillilkler ile kar~1 
kar~1ya kalabilir. Bu ve benzeri olumsuz sonuc;lar, Sirket'in gelirini, karhhg1m ve finansal 
durumunu olumsuz yonde etkileyebilir. 

Sirket, mii§teri kayb1 riskine maruz kalabilir. 

Sirket'in farkh sat1~ kanallarmdaki faaliyetlerinin sekteye ugramas1, Sirket'in operasyorilarmm 
dogrudan etkilenmesine neden olabilir. Sirket, un sektori.inde 3 farkh kategoride faaliyetine 
devam etmektedir. Bu kategoriler; (i) EDT, (ii) Paketli (Perakende) ve (iii) ihracat 
kanallarmdan olu~maktad1r. Rekabetin yogun oldugu yurt ic;i ve yurt d1~1 pazarlarda mil~teri 
tercihleri, gerek ekonomik nedenler, gerekse de tilketim egilimlerindeki degi~imlerle 
farkhla~abilir. Mil~teriler, farkh k tegoriler(? ,egilim,_gosterip, altematif pazar ve yeni satl~ 
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kanallan aray1~ma girebilirler. Bu gibi durumlarda, Sirket mevcut mil~terilerini kaybedebilir, 
boylece Sirket' in faaliyetleri ve karhhg1 olumsuz etkilenebilir. 

Sirket'in nakit yaratma kabiliyetinde dii§ii§ ya§anabilir. 

Sirket, mil~terilerinin ya~ayabilecegi maddi s1kmt1lar nedeniyle, alacaklarmm tahsilatmda sorun 
ya~ayabilir ve/veya mil~teriler, Sirket'in ilrilnlerini tercih etmekten vazge9ebilir. Bu durumda, 
Sirket, ilriln satI~lannda hedefini yakalayamayabilir. Sektorde artan rekabet ko~ullan nedeniyle, 
yeni mil~teriler kazanmak ve/veya mevcut mil~terileri muhafaza etmek amac1yla Sirket, alacak 
tahsilatlanm daha uzun vadeye yayabilir. Benzer ~ekilde, ekonomik sebepler, pazar 
dinamiklerindeki degi~imler veya farkh sebepler nedeniyle Sirket'in ticari bor9 odeme 
silresinde dil~il~ler ya~anabilir. Bu gibi sebeplerle, Sirket'in nakit yaratma kabiliyeti azalabilir 
ve/veya i~letme sermayesi yetersiz kalabilir, finansal bor9lulugu artabilir. 

Sirket, belirli donemlerde ili§kili taraf i§lemleri yapml§tlr ve yap may a devam edebilir. 

Sirket, olagan faaliyetleri i9erisinde, belirli donemlerde ili~kili taraflarla i~lemler 
ger9ekle~tirmi~ olup, i~bu izahname tarihi itibanyla, gerekli durumlarda ili~kili taraf i~lemleri 
yapmaya devam edebilir. Sirket, ili~kili taraflarla yapt1g1 i~lemleri, piyasa ~artlarma uygun 
olarak ger9ekle~tirmeye ozen gostermektedir. Sirket'in ili~kili taraflan ile ger9ekle~tirdigi 
i~lemlerde bir 91kar 9at1~mas1 dogmas1 durumunda, Sirket'in karhhg1 olumsuz yonde 
etkilenebilir. ili~kili taraf i~lemleri, 20. Bolilmde detayh olarak a91klanm1~tlr. 

itibar ve marka imajmm korunamamas,, Sirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

Sirket'in "Sinangil Un" markas1, onemli bir tammrhga sahiptir ve markanm ba~ans1 bilyilk 
oranda, markanm imaj1m ve itibanm korumaya, geli~tirmeye, mil~teriler ve tilketiciler ile 
marka arasmda kurulan gil9lil ili~kiye baghd1r. Sirket'in marka imajma ek olarak, itibarmm da 
korunmas1, Sirket'in faaliyetleri a91smdan bilyilk oneme sahiptir. Sirket, hem tilketicilerle, hem 
de mil~terilerle arasmdaki iyi ili~kiyi koruyamaz ise, Sirket'in itiban zarar gorebilir, faaliyetleri 
ve karhhg1 olumsuz etkilenebilir. 

Bu nedenle, sosyal medyada, internet ortammda, yaz1h ve gorsel mecralarda, Sirket veya 
markalan hakkmda yer alan olumsuz payla~1mlara ya da yorumlara, gerekli ~ekilde ve h1zda 
cevap verilse dahi, mil~teriler ile tilketiciler nezdinde, Sirket'in itiban ve markalarmm imaj1 
zarar gorebilir. Bu durum ise, Sirket'in faaliyetlerini, mali durumunu olumsuz yonde 
etkileyebilir. 

Sirket'in bilgi i§lem sistemlerinde ya§anabilecek re§itli ar,zalar .ve maruz kalabilecegi siber 
saldmlar, Sirket faaliyetlerinde aksamaya neden olabilir .. 

Sirket'in bilgi i~lem sistemleri altyap1smm etkin ve kesintisiz 9ah~mas1, Sirket faaliyetleri 
a91smdan bilyilk onem ta~1makta olup, Sirket, ilretim tesislerini ve destek hizmetlerini 7 /24 
kesintisiz 9ah~an bili~im sistemleriyle ve altyap1s1yla yonetmektedir. Sirket'in hammadde 
tedarik, ilretim, stok kontrol, mali raporlama silre9lerinde kulland1g1 bilgi i~lem sistemlerinde 
ya~anabilecek ag kesintileri, programlama hatalan, bilgisayar virilsleri ve gilvenlik ihlalleri 
(omegin siber saldm) veya farkh problemlerden kaynaklanan bilgi i~lem sistemi anzalan, 
ilretim faaliyetlerini etkileyebilir. Bu durum, ilrilnlerin sevkiyatm1 engelleyebilir, mil~teri 
sipari~lerinin gecikmesine, hatah ilretim ve sevkiyat yaptlmasma veya iptaline neden olabilir. 
Sirket, gilvenlik ihlallerini ve sistem hasanm onarmaya yonelik, onemli ve beklenmedik 
masraflara maruz kalabilir. Meydana gelebilecek kesinti ve anzalar, gizli bilgi veya diger veri 
ve bilgilerin kaybma yol a9abilir, bunlarm muhafaza edildigi sistemlere zarar verebilir. Bu 
durum, Sirket' in faaliyetlerini, hastlatm1, .. 15arhhgm.1, .. ve mali durumunu olumsuz yonde 

k'l b'l' .-,:'' ,T;" t/ 1 "•1<,,. 
et 1 eye 1 Ir. _ ./'/ ,;.1. l!\.. ,,1..,,. :i+ $.>~"l·~··, __ 

- ki':~il; .'\ 
~~ ,_.,~ I . 

"'·"'~ --. .-, ~=~~~1y· 1 0 Mart 2023 · ,.;,,:~1.t'f••~~ 



Meydana gelebilecek siber saldmlar, Sirket'in gizli bilgilerinin if~a olmasma yol a9abilir. Bu 
ve benzeri durumlar, Sirket'e kar~1 yaptmm uygulanmasma, dava a91lmasma, itibarmm 
zedelenmesine sebep olabilir veya ba~ka sebeplerle, Sirket'in ilretimini kesintiye ugratabilir, 
ilriln sat1~m1 olumsuz etkileyebilir ve odeme yapma kabiliyetini engelleyebilir. 

$irket'in kar§lla§acag, tiim riskier sigortalanamayabilir, kar§ila§llan hasar $irket'in sahip 
oldugu sigorta teminatl kapsammda olmayabilir, $irket hasar tazminatmm bir k1smm1 veya 
tamamm1 tahsil edemeyebilir. 

Sirket, faaliyetlerine ili~kin kar~1labilecegi riskleri minimize etmek i9in sigorta yapt1rmaktadir. 
Ancak, Sirket'in yaptird1g1 sigortalann kapsam1, olu~abilecek hasarm tamam1m kar~Ilamakta 
yetersiz kalabilir. Kar~1la~1lan hasar, Sirket'in sahip oldugu sigorta teminatl kapsammda 
olmayabilir. Sirket'in mevcut sigorta teminat1 ile tazmin edilemeyen risklerin ger9ekle~mesi 
veya . kapsam dahilinde olmakla beraber, sigorta ~irketlerinin yilkilmlillilklerini yerine 
getirememesi ve tazminat almamamas1, Sirket'in faaliyetlerini, karhhgm1 ve mali durumunu 
olumsuz yonde etkileyebilir. 

$irket, faaliyet gosterdigi iilkelerin yasal diizenlemelerine uymakla yiikiimliidiir. Soz konusu 
yasal diizenlemelerde veya bun/arm yorumlanmasmda meydana gelebilecek degi§iklikler ya 
da soz konusu yasal diizenlemelerin ihlal edilmesi gibi durumlar, $irket'in faaliyetlerini 
olumsuz yonde ekileyebilir. 

Sirket, Tilrkiye'de ve ticaret yaptlg1 illkelerde uygulanan 9evre hukuku, fikri millkiyet, ki~isel 
verilerin korunmas1, rekabet, gilmrilk vergileri ve diger ilgili mevzuatlara uymakla 
yilkilmlildilr. Yilrilrlilge girebilecek yeni kanunlar ya da ikincil dilzenlemeler, var olan kanun ve 
ikincil dilzenlemelerdeki degi~iklikler veya bunlarm yorumlanmasmda meydana gelebilecek 
degi~iklikler ya da soz konusu kanuni ve diger dilzenlemelerin ihlal edilmesi, Sirket'in 
faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonu9lan ilzerinde onemli ol9ilde olumsuz etkiye neden 
olabilir. 

Sirket, ilretim ve sat1~m1 yapt1g1 ilrilnler i9in, yurt i9i tedarikin yanmda, ithalat da yapmakta ve 
ilrettigi ilrilnlerin bir bolilmilnil ihra9 etmektedir. Bu kapsamda, Tilrkiye'deki ve ilgili 
illkelerdeki ithalat ve ihracat rejimleri ve bu rejimlerde ya~anabilecek degi~iklikler, Sirket'in 
faaliyetleri ilzerinde onemli etkilere sebep olabilir. ithalat ve ihracata ili~kin dilzenlemelerin, 
Sirket'in faaliyetlerini k1s1tlay1c1 yonde degi~tirilmesi, Birle~mi~ Milletler'in, diger uluslararas1 
orgiltlerin veya farkh devletlerin, ilrilnlerin ithal edildigi illkelere ekonomik yaptmm, 
antidamping veya ambargo uygulamas1 veya ticaret sava~larmm ya~anmas1, Sirket'in 
faaliyetleri uzerinde olumsuz etki yaratabilir. . 

$irket'in faaliyetleri irerisinde, ihracat ve ithalat i§lemleri oldukra onemli bir yere sahiptir. 
<;e§itli sebeplerle lojistik, depolama ve yiiklemede ya§anabilecek problem/er, $irket'in 
faaliyetlerini ve karltltgm1 olumsuz etkileyebilir. 

Sirket, deniz yolu ta~1mac1hgmda konteyner, gemi vb. ekipmanlan, kara yolu ta~1mac1hgmda 
ise tir vb. ara9lan bulmakta 9e~itli sebeplerle zorlanabilir, Pandemi sonrasmda normalle~meyle 
beraber ya~amlan lojistik problemlerine benzer bir ~ekilde, konteyner zincirinde aksakhklar 
ya~anabilir. Enerji fiyatlarma bagh olarak, lojistik problemleri ortaya 91kabilir. Her tilrlil 
dogrudan veya dolayh lojistik aksamalan nedeniyle, sevkiyatta gecikmeler ya~anabilir. Bu 
gecikmeler, nakliye esnasmdaki kazalar veya nakliye silresinin uzamasmdan kaynakh kalite 
problemleri ve ge9 teslimler mil~teri ili~kilerine zarar verebilir, tahsilatlarm gecikmesine ya da 
Sirket'in para cezalan da dahil baz1 aptmmlar?,,.m,~ruz kalmasma neden olabilir. 
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Aynca, van§ illkesindeki liman hizmetlerinin yetersiz olmas1, olumsuz depolama §artlan veya 
nakliye esnasmda ya§anabilecek; tlrda devrilme, konteynerde delinme, gemi ambarlarmm 
bugulanmas1, -Uri.in-Un su almas1 vb. nedenlerle, ilrilnlerde bozulmalar meydana gelebilir. 

Bu tilr durumlar, Sirket'in faaliyetlerini ve karhhgm1 olumsuz etkileyebilir ve yurt dt§ma 
satt§larmm Sirket'in satt§larma oram y1llar itibanyla degi§im gosterebilir. 

Mii§terilerden almacak odemelerin ve hak edi#erin tam ve/veya zamanmda yap1lamamas1 
faaliyetleri ve karltltgt olumsuz etkileyebilir. 

Sirket, ilrilnlerini odemeli akreditif, vadeli akreditif, pe§in ya da vadeli olarak pazara 
sunmaktadir. Pe§inath satI§larda, satt§a konu bakiyenin ve vadeli satl§larda mal bedelinin 
tamammm tahsilatmda olu§abilecek problemler, Sirket'i zarara ugratabilir ya da vadeli ahm 
yapan firmanm faaliyetlerine son vermesi ve yasal olarak odeme almamayacak bir zemin 
olu§mas1 neticesinde, Sirket'in tahsilatlarmda ve nakit akt§mda bozulmalar ya§anabilir. Aynca, 
ihracat yap1lan illkenin ya da mil§terinin banka hesaplarmm bulundugu illkenin ekonomisinin 
bozulmas1, illkeden fon 91k1§mm k1s1tlanmas1 ve odemelerin ba§ka bir kanaldan ahnmak 
zorunda kalmmas1 vb. durumlarda, Sirket'in nakit akt§I etkilenebilir. Bu ve benzeri durumlar, 
Sirket'in kendi yilkilmlillilklerini yerine getirmesinde sorunlara yol ac;arak finansal durumun 
olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. 

ithal edilen hammaddenin, re#tli sebeplerle Tiirkiye standartlarm, kar§ilamamas, $irket'in 
faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

Sirket, yurt dt§mdan tedarik ettigi ithal hammaddelerin, Tilrkiye gilmrilk sahasma girmeden 
once kurumlarca yaptlan kontroller neticesinde, Tilrkiye'nin g1da ve insan saghg1 standartlanm 
kar§Ilamamas1 durumunda, iade veya red silreci ile kar§tla§abilir. Sirket, iade veya red 
silrecinde olu§abilecek tazminat, teminat, denizyolu ve karayolu ticaretine bagh cezalar, 
uluslararas1 mahkeme masraflan, depolama, nakliye ve sigorta giderlerine katlanmak zorunda 
kalabilir ve buna bagh olarak, faaliyetleri ve karhhg1 olumsuz etkilenebilir. 

5.2. ihrac;c;mm ic;inde bulundugu sektore ili~kin riskier: 

$irket'in faaliyetleri, irinde bulundugu tanma dayalt g1da sektoriine ozgii risklerden 
olumsuz §ekilde etkilenebilir. 

Sirket'in ana hammaddesi olan bugday, tanm sektorilndeki geli§melerden dogrudan 
etkilenmektedir. Sirket'in ic;inde bulundugu sektor, rekolte, verimlilik ve -Uri.in c;e§itliligi 
a91smdan, tanmsal hammadde fiyatlarmdaki artI§ ve azalmalardan, iklim ko§ullarmdan, 
hastahk ve ha§erelenme gibi etkenlerden onemli olc;ilde etkilenmektedir. 

Olaganilstil iklim olaylan, kilresel 1S1nma, c;evresel faktorler, sel, deprem, salgm hastahklar, 
bitki hastahklan gibi doga olaylan ve olaganilstil haller (force majeure) nedeniyle, hammadde 
ilretimi istenen nitelik ve miktarda gerc;ekle§meyebilir. Aynca, paketleme esnasmda kullamlan 
c;uval ya da paketlerin uygun kalite standartlan dt§mda olmas1, -Uri.in-Un bozulmasma yol 
ac;abilir. Bu risklerin gerc;ekle§mesi halinde, tanmsal hammadde arz1 azalabilir veya tamamen 
durabilir ve bu durumda Sirket, sipari§lerini kar§tlayamayabilir. 

Tilrkiye'de un tilketiminin yaygm olmas1, hammadde komisyoncu-arac1 maliyetleri, diger girdi 
maliyetleri, yetersiz finansman imkanlan da sektoril etkilemektedir. G1da sektorilniln, her 
illkenin stratejik alanlarmdan biri olmas1 nedeniyle, illkelerin defansif bir gorilnilme bilrilnerek 
ithalat kotalan uygulamas1, sektor §irketlerinin ihracat gelirlerini negatif etkileyebilir. Tilm bu 
riskier ise, Sirket'in faaliyetlerini ve arhhg1m olumsuz etkileyebilir. 
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$irket'in iiriinleri, Tiirk Gida Kodeksi'ne ve ilgili diizenlemelere tabidir. $irket'in soz konusu 
diizenlemelere tam olarak uymamasi veya uyum ifin ortaya ftkan maliyetler Sirket'in 
karliligi iizerinde olumsuz etkilere neden olabilir. 

G1da sektoril, kamu saghg1 ile yakm ili§kisi nedeniyle, idari kurumlar tarafmdan diizenlenen bir 
sektordiir. Sirket, tabi oldugu mevzuatlar ile tam uyumlu olmahdir. Aynca, ileride mevzuatta 
yapilacak degi§iklikler ile yeni standartlar ve kurallar getirilmesi durumunda, Sirket'in veya 
tedarik9ilerinin, bu yeni standart veya kurallara uyumu i9in, yeni yatmmlar yapmas1 
gerekebilir. Bu durum da, Sirket'e mali olarak yiik getirebilecegi gibi, bu uyumu hemen 
saglayamayan i~ ortaklan nedeniyle, tedarik zincirinde aksamalara yol a9abilir. 

Sirket'in iirilnlerinin, satild1g1 iilkelerin g1da standartlarma ve kodekslerine uygun olmas1 
gerekmektedir. Aksi takdirde, ihracat pazarlarmda satl§ kayb1 ya§anabilir ve Sirket'in karhhg1 
olumsuz etkilenebilir. 

$irket'in markalari ile ilgili ya§anabilecek fe§itli problem/er, $irket'in faaliyetlerini olumsuz 
etkileyebilir. 

Sirket'in markalarmdan birinin, satl§m yapild1g1 pazarlarda tescil edilememesi, ozel markah 
iiriinlerinin (private label) iiretimini yapt1g1 mii§terilerden biri ile ilgili ya§ayabilecegi hukuki 
sorunlar ya da ihracat yapilan iilkenin yabanc1 markalarmm, ozel markah iirilnlerin ya da fason 
iiretimle ithalatI yap1lan iirilnlerin, millile§tirilmesi siire9lerinde ya§anabilecek zorluklar veya 
engeller Sirket'in pazar paym1 etkileyebilir. 

Sirket'in, ihracatta mii§teri markas1 yerine kendi markalanndan biri ile sat1~ yapmak istemesi 
halinde, ihracat iilkesinde herhangi bir sebeple markanm tescil edilememesi, taklit edilmesi vb. 
9e~itli sorunlarla kar§Ila§Ilabilir. Yine aym §ekilde, mii§teri kendi markas1 olarak beyan ettigi 
marka ile satm alma talebinde bulunabilir. Ancak, beyan ettigi marka, talep ettigi iilkede ba§ka 
bir kuruma ait ise, tescil sahibi, iiriinler iizerinde yaptmm hakkma sahip olabilir. Her iki 
durumda da, hedef pazardaki arz siirekliligi olumsuz etkilenebilir. 

Sirket, faaliyetleri ile ilgili olarak baz, te§vik ve desteklerden yararlanmaktad1r. ilgili te§vik 
ve desteklerin kapsamlarmm veya yararlanma §art ve ko§ullarmm degi§tirilmesi veya ilgili 
te§vik ve desteklerin tamamen kaldmlmas, idarenin takdirinde olup, ilgili te§vik ve 
desteklerin sona erdirilmesi Sirket'in finansal durumunu olumsuz olarak etkileyebilir. 

Sirket, faaliyetleri ile ilgili olarak, muhtelif mevzuatlar kapsammda, te~vik ve 
siibvansiyonlardan yararlanmaktadir. Soz konusu destekler, sektorel olarak tanmmI§ te§vikler 
olmay1p, iilke genelinde yaygm olarak yararlamlan te§viklerdir. Bu te~vikler, kamu tatafmd_an 
y1lhk olarak belirlenmektedir. Sirket, ithal hammaddenin Tiirkiye'ye getirilmesi i9in zorunlu 
olan beige, lisans, sertifika ve vergi istisnas1 saglayan veya kolayla§tmc1 rol oynayan te~vik ve 
desteklere yonelik izin ba§vurularmm reddedilmesi veya yenilenmemesi durumunda, ilgili 
te§vik ve desteklerden gelecekte yararlanamayacag1 i9in, hammadde tedarikinde gecikme 
ya§ayabilir. Bu durum, Sirket'in finansal durumunu ve karhhgm1 olumsuz §ekilde etkileyebilir. 

Giimriik ve vergi mevzuatmdaki degi§iklikler ile vergi oranlarmda meydana gelebilecek 
degi§iklikler $irket'in karltltgm, etkileyebilir. 

Sirket, vergi kanunlarmdaki vergi oranlan veya bunlarm yorumlanmasmdaki degi~ikliklerden 
etkilenebilir. Sirket ve sektordeki diger §irketler, uygulamaya konulan yeni vergiler veya 
ge9erli vergi oranlarmdaki art1§lara maruz kalabilir. Giimrilk ve vergi mevzuatmda 
ger9ekle§ebilecek tiim degi§iklikler, vergi oranlarmm ve/veya vergi benzeri maliyetlerin 
artmas1, irket'in finansal durumu ve k~rltlig1,n'1:ofom.sµz §ekilde etkileyebilir. 
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$irket'in iiriinleri, sat1/d1g1 iilkelerin g1da standartlarma ve kodlarma uyum gostermelidir. 
Aksi takdirde, ihracatlarda ya§anabilecek zorluklardan kaynaklt ihracatm aza/mas, ve 
karltltgm olumsuz etkilenmesi durum/an ortaya flkabilir. 

~irket'in, ilrilnlerini ihra9 ettigi illkelerdeki ilgili mevzuat ve g1da standartlanna uymas1 ve bu 
mevzuat ve standartlarda degi~iklik yap1lmas1 durumunda, ihracat faaliyetlerine devam 
edebilmesi i9in, ~irket'in yeni mevzuat ve standartlara uyumunun devam ediyor olmas1 
gerekmektedir. ~irket'in, gerekli uyumu saglayamamas1 durumunda, ihracat faaliyetleri 
olumsuz etkilenebilir veya sona erebilir. 

~irket, diinya pazarmda kalitesi ile one 91kmak i9in, 2021 y1lmda ISO22000 g1da gilvenligi 
yonetim sistemleri standardm1 ve 2010 y1lmda, Gimdes tarafmdan verilen "Helal" belgesini 
edinmi~tir. G1da gilvenligine <lair belgelerin yenilenme silre9leri esnasmda ya~anabilecek 
gecikmeler ya da ihracat. pazarlannda, hedef illke yonetimlerinin getirecegi ek sertifikasyon 
gerekliligi vb. sebepler neticesinde, ihracat faaliyetlerinde ge9ici durmalar ya~anabilir, ihracat 
hedefleri olumsuz etkilenebilir. 

~irket, WFP, UNR WA gibi uluslararas1 yard1m kurulu~larmm akredite tedarik9isidir ve bu 
kurulu~lar arac1hg1 ile yaptlg1 ihracat, toplam ihracat performans1 i9erisinde onemli bir yer 
tutmaktadtr. ~irket'in, bu kurum ve kurulu~lar nezdinde akreditasyonunu yenileyememesi ya da 
bu kurulu~larca akreditasyonun iptal edilmesi neticesinde, ~irket'in ihracat1 olumsuz 
etkilenebilir. 

. Degi§en bes/enme egilimleri ve egilimlerden etkilenen tiiketicilerin tiiketim tercihlerini 
degi§tirmesi nedeniyle un tiiketiminin ve unlu mamiillerin tiiketiminin azalt1/mas1 ve Sagltk 
Bakanltg1'nm rocuk/arm bes/enmesine ili§kin a/abilecegi tedbirler $irket faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir. 

~irket'in gelecekteki ba~ans1, ilretim kapasitesini iyi planlayarak, AR-GE faaliyetlerine onem 
vermeyi silrdiirmesine, hedef kitlesinin taleplerini tespit edebilmesine ve dogru ilriinler 
geli~tirerek, bunlara cevap verebilmesine baghdtr. ~irket'in, kiiresel ve yurt i9i piyasalara hitap 
edecek ilriinleri yanh~ degerlendirmesi, egilimleri ongorememesi ve/veya ilriinleri rakipleri 
kadar h1zh piyasaya silrememesi, ~irket'in faaliyetlerini olumsuz ~ekilde etkileyebilir. 

~irket; degi~en tilketim egilimleri ve giderek artan saghkh beslenme yonilnde bilin9lenmeye 
ili~kin tiiketici beklentilerini ongoremeyip, taleplere h1zh cevap veremeyebilir, marka ve ilriln 
bilinirligini art1rmak i9in 9e~itli segment ve cografi bolgelerde ilriln pazarlamasm1 etkin bir 
~ekilde yapamayabilir, farkh ya~ gruplarma ve farkh beklentilere sahip mil~terilere hitap edecek 
ilrilnler geli~tiremeyebilir. 

Tilm bunlar, ~irket'in faaliyetlerini ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir ve karhhgmda 
dii~il~ ya~anabilir. 

Doviz kurlarmda ve faiz oranlarmda ya§anabilecek degi§iklik/er, $irket'in maruz kalacag, 
maliyetlerin artmasma sebep o/abilir. 

~irket'in hem ihracat hem de ithalat alanmdaki faaliyetleri, doviz kurlanndaki 
dalgalanmalardan ve faiz oranlarmdaki degi~ikliklerden etkilenmektedir. Doviz kurlarmda 
ve/veya faiz oranlannda meydana gelebilecek ani yiikseli~ ve dii~il~lerin, ~irket'in ihracat 
politikalanm olumsuz ~ekilde etkilemesi soz konusu olabilir. Aynca navlun fiyatlarmdaki 
art1~lar, hammadde ithalinde olumsuz etkenler olu~masma sebep olabilir. Bu riskier, ~irket'in 
faaliyetlerini ve karhhgm1 olumsuz etkileyebilir. 

__ , ... 1~~1rSJ!~•·¼. 
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sektoriinde uygulamaya alman k1s1tlay1c1 tedbirler ve diizenlemeler, kredi faiz oranlarmda ve 
doviz kurlarmda ya§anacak art1§lar, Sirket'in kredi notunun dii§mesi vb. durumlar, Sirket'in 
finansal durumunu ve karhhgm1 olumsuz §ekilde etkileyebilir. 

5.3. ihrac; edilecek paylara ili~kin riskier: 

Halka Arz Edilecek Paylar,fiyat ve i#em hacmindeki dalgalanmalara maruz kalabilir. 

Halka arz fiyatI mevcut piyasada Sirket'in Halka Arz Edilecek Paylan'nm piyasa degerini veya 
gelecekteki performans1m yans1tmayabilir. Aynca Sirket'in faaliyet sonw;lan veya finansal 
performans1, risk faktorlerinde a91klanan durumlar nedeniyle veya ba§ka herhangi bir nedenle 
analistlerin ve yatmmc1larm beklentisini kar§Ilamayabilir. Halka Arz Edilecek Paylar'm piyasa 
fiyatI Sirket'in ve rakiplerinin finansal performansma ve faaliyetlerine, global piyasalara veya 
sair etkenlere bagh olarak onemli dalgalanmalar ya§ayabilir. Sirket'in faaliyet sonuc;larmdaki 
dalgalanmalar veya analistlerin veya yatmmcilarm beklentilerini kar§Ilamamas1 Halka Arz 
Edilecek Paylar'm fiyatmm dii§mesine yol ac;abilir ve yatmmcilar halka arzda satm ald1klan 
Halka Arz Edilecek Paylan, halka arz fiyati iizerinden veya daha yiiksek bir fiyattan veya hie; 
satamayabilir. Bunun sonucunda Halka Arz Edilecek Paylar'1 satm alan yatmmcilar 
yatmmlarmm tamamm1 veya bir k1smm1 kaybedebilirler. 

Aynca Halka Arz Edilecek Paylar sadece, i§lem goren §irketlerin faaliyet performanslarma 
bagh veya bununla orant1h olmayan fiyat ve i§lem hacmi dalgalanmalarma gec;mi§te zaman 
zaman maruz kalm1§ olan Borsa istanbul'da i§lem gorecektir. Bu durum k1smen de olsa 
finansal piyasalan geli§mi§ diger iilkelerden farkh olarak Tiirkiye'deki kurumsal ve bireysel 
yatmmc1 tabanmm kiic;iik olc;ekli olmas1yla ili§kilendirilebilir. Birc;ok geli§mekte olan piyasa 
ihra991smm menkul k1ymetlerinde oldugu gibi Halka Arz Edilecek Paylar'm piyasa degeri 
Sirket'in performans1yla baglant1h olmayan onemli dalgalanmalara tabi olabilir. Hatta bu 
dalgalanmalar halka arzm hemen ardmdan Halka Arz Edilecek Paylar'm piyasa degerinde daha 
belirgin olarak goriilebilir. Sonuc; olarak, piyasada gene! bir dii§il~ veya Sirket'inkine benzer 
menkul kiymetlerin i§lem gordiigil piyasadaki dii§ii§ler Halka Arz Edilecek Paylar'm ahm 
satim piyasasmda ve likiditesinde esash olumsuz etkiler gosterebilir. Bunun sonucunda Halka 
Arz Edilecek Paylan halka arz silrecinde veya ikincil piyasada satm alan yatmmcilar 
yatmmlarmm tamamm1 veya bir k1smm1 kaybedebilirler. 

ileride $irket paylarmm onemli k1smmm sall§l veya boyle bir satt§m ger~ekle§ecegi yoniinde 
alg1, Halka Arz Edilecek Paylar'm piyasa degeri iizerinde esasl, olumsuz etki olu§turabilir. 

Sirket, 02.12.2022 tarih ve 2022-28 say1h . yonetim kurulu kararma dayanarak verilen 
02.12.2022 tarihli beyan ile halka arz edilen paylann Borsa istanbul nezdinde i§lem gormeye 
ba§lamasmdan itibaren bir (1) yII boyunca, bedelli sermaye artmm1 gerc;ekle§tirilmeyecegini, 
halka arza konu olmayan ve fiyat istikran saglay1c1 i§lemler neticesinde, Sirket tarafmdan sahip 
olunan paylar da dahil olmak ilzere, Sirket tarafmdan sahip olunan, ya da daha sonra herhangi 
bir §ekilde sahip olunabilecek Sirket paylarmm, halka arz edilen paylarm Borsa istanbul'da 
i§lem gormeye ba§lad1g1 tarihten itibaren bir (1) yII boyunca her tiirlii sat1§, devir, rehin veya bu 
paylar ilzerinde sair surette bir tasarruf i§lemi veya bu sonuc;lar1 dogurabilecek ba~kaca 
herhangi bir i§lem yapilmayacagm1, bu yollarla dola~1mdaki pay miktarmm artmlmayacag1m 
ve Sirket'in yonetim kontroliine sahip oldugu herhangi bir i§tirak ya da bagh ortakhk veya 
bunlar adma hareket eden ki§iler tarafmdan da bu s1mrlamalara uyulmasmm saglanacag1m 
kabul, beyan ve taahhiit etmi§tir. 

Sirket'in paylarmm %100'iine sahip olan Eksim Yatmm Holding, 01.12.2022 tarihli yonetim 
kurulu kararma dayanarak veril~n .12.2022 tarihli beyam uyarmca, portfoyiinde bulunan ve 
ve fi~at i~tikran saglay1c1 !~lemre neticesi_n~1~~1i

1
~l~f.~n paylar d~ dahil olm~k ilzere .. maliki 

oldugu 1rket paylanm, S1rket'1 halka J~:Pcflfek~'){J;;i.p~u~ Borsa Istanbul'da 1~lem gormeye 
- ,.____._ tr fl 9, ·· ~t ~ ,(. 
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ba~lad1g1 tarihten itibaren 1 (bir) yil boyunca, borsada satmayacaklanm bu paylann bu silre 
boyunca borsada satilmas1 sonucunu doguracak ~ekilde herhangi bir i~leme tabi 
tutmayacaklanm ve borsa d1~mda yapilacak sat1~larda da sat1~a konu paylarm da bu sm1rlamaya 
tabi olacagm1, ~irket'in bedelli sermaye artmm1 yapmas1 yonilnde hareket etmeyecegiklerini 
kabul, beyan ve taahhilt etmi~tir. 

Pay Tebligi'nin 8'inci maddesine uygun olarak, ~irket'in paylarmm %100'ilne sahip olan 
Eksim Yatmm Holding, ~irket'te, fiyat istikran saglay1c1 i~lemler neticesinde sahip olunan 
paylar da dahil olmak ilzere, sahip oldugu paylanm, ~irket'in halka arz edilen paylarmm, Borsa 
istanbul'da i~lem gormeye ba~lad1g1 tarihten itibaren bir (1) yil silre ile halka arz fiyatmm 
altmda bir fiyattan borsada satmayacaklanm ve bu paylan halka arz fiyatmm altmda borsada 
sat1lmas1 sonucunu doguracak ~ekilde herhangi bir i~leme tabi tutmayacaklarm1 ve borsa 
d1~mda yapilacak sat1~larda sat1~a konu paylann da burada yer alan k1s1tlamalara tabi oldugunu 
ahc1lara bildireceklerini kabul, beyan ve taahhilt etmi~tir. 

Ancak bu silrei; sona erdiginde pay sahiplerinin pay satl~1 gilndeme gelebilir. Soz konusu 
i~lemler veya soz konusu i~lemlere yonelik olu~abilecek alg1 nedeniyle pay fiyatlan olumsuz 
etkilenebilir. 

$irket, pay sahiplerine kar pay, odememeye karar verebilir ya da gelecekte kar pay, 
dag,tamayabilir. 

Halka a91k ~irketler ilgili mevzuat, esas sozle~meleri ve genel kurulun kabul ettigi ve Kurul'un 
belirleyebilecegi esaslar uyarmca kar dag1t1m politikalan uyarmca kar dag1t1m1 yapabilir. Halka 
ai;1k ~irketler, kendi takdirlerinde olmak ilzere, nakden ve/veya bedelsiz paylar ~eklinde kar 
pay1 dag1tabilecekleri gibi, kan ~irket bilnyesinde tutmaya da karar verebilirler. 

Halka Arzm tamamlanmasmdan sonra pay sahibi olanlar, beyan edilen ve odenecek olan kar 
paym1 alma hakkma sahip olacaktlr. Soz konusu kar paym1 almak ii;in ilgili pay sahibinin ilgili 
dag1tlm tarihinde pay sahibi olmas1 gereklidir. ~irket'in gelecekteki kar pay1 odeme kabiliyeti 
~irket'in gelecekteki kazani;lanna, gei;mi~ yil karlarma, mali durumuna, nakit ak1~ma, net 
i~letme sermayesi ihtiyacma, yatmm harcamalarma, sozle~mesel gereksinimlerine ve diger 
faktorlere baghdir. Bu nedenle ~irket yakm gelecekte kar dag1tamayabilir. 

Halka Arz Edilecek Paylar irin aktif, likit ve diizenli i$fem yap,lan bir piyasa geli§meyebilir. 

Halka arz oncesinde ~irket paylan ii;in herhangi bir halka a91k piyasa bulunmamaktadir. Halka 
arz sonrasmda Halka Arz Edilecek Paylar ii;in bir piyasanm geli~eceginin veya boyle bir piyasa 

. geli~se dahi silrdilrillebilir veya yeterince. likit olacagmm · bir garantisi bulunmamaktad1r. 
Aynca, Halka Arz Edilecek · Paylara ili~kin herhangi bir piyasanm likiditesi, Halka Arz 
Edilecek Paylar' a sahip olanlann say1sma, yatmmc1lann Halka Arz Edilecek Paylar'a ili~kin bir 
pazar olu~turmalanndaki menfaatlerine ve diger faktorlere bagh olacaktir. Halka Arz Edilecek 
Paylar'a ili~kin aktif bir i~lem piyasas1 geli~meyebilir veya geli~se dahi kahc1 olmayabilir ve bu 
da yatmmc1larm halka arz silrecinde satm ald1klan Halka Arz Edilecek Paylar'1 satma 
kabiliyetini olumsuz yonde etkileyebilir. Halka Arz Edilecek Paylar'm piyasasmm s1mrh 
olmas1 bu pay sahiplerinin bunlan istedikleri miktarda, fiyatta ve zamanda satma kabiliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir ve paylarm fiyatlarmdaki degi~kenligi art1rabilir. 

$irket'in sermayesinin tamamma sahip olan ve halka arzdan sonra da $irket iizerindeki 
etkin kontrolii devam edecek olan Eksim Yatmm Holding'in ftkarlari, $irket'in diger pay 
sahiplerinin menfaatlerinden farkh olahilir veya pay sahipleri arasmda ftkar ratt§mas, 
ya§anabilir. . .., ., .. ·, ... 

Eksim Yatmm Holding, ~irk;' n pay1it:;~;~J:~afu1~~\sahip tek pay sahibi konumundadir. r--:~"..,. . r-•. '-, ·1-f!t,.: ;' .. ~-. 
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devam edecektir. Eksim Yatmm Holding, Sirket'in yeni satmalmalar ve malvarhklan ilzerinde 
tasarruf edilmesi de dahil olmak ilzere ticari stratejisi, kurumsal faaliyetleri, yonetimi ve 
politikalan hususlarmda onemli bir nilfuza sahip olmaya devam edecektir. Ancak, Eksim 
Yatmm Holding'in 91karlannm diger pay sahiplerinin 91karlanyla ortil§eceginin herhangi bir 
garantisi yoktur ve Eksim Yatmm Holding diger pay sahiplerinin 91karlanyla ortil§meyen 
kararlar alabilir veya Sirket'in bu §ekilde kararlar almasm1 saglayabilir. 

Aynca, Eksim Yatmm Holding'in Sirket'in paylan ilzerinde ger9ekle§tirecegi i§lemlere ili§kin 
planlan hakkmdaki beyanlan, a91klamalan, kararlan veya bu yondeki soylentilerin Sirket'in 
paylarmm piyasa fiyatmda ger9ek9i veya spekiilatif etkisi olabilir. Bu durum Sirket'in 

. performansm1, Sirket'in yatmmc1, kamuoyu veya ozel sektor nezdindeki imaj1m, Sirket'in 
paylanm veya paylarm degerini olumsuz yonde etkileyebilir. 

Gelecekte gerfek[e§tirilebilecek bedelli sermaye artmmlari sonucu sermayenin sulanma riski 
olu§abilir. 

izahname'nin 27.3. ba§hgmda detayhca belirtildigi ilzere, Sirket ve Sirket'in paylarmm 
%100'iine sahip olan Eksim Yatmm Holding ilgili ba§hk altmda belirtilen silrelerle smirh 
olmak ilzere bedelli sermaye artmm1 yapmamay1 kabul, beyan ve taahhiit etmi§tir. Belirtilen 
silrelerin sona ermesi ilzerine Sirket, Esas Sozle§mesi uyarmca, Yonetim Kurulu, sermaye 
piyasas1 mevzuatt ve ilgili sair mevzuat hiikiimlerine uygun olarak, gerekli gordilgil zamanlarda 
(i) kay1th sermaye tavanma kadar yeni pay ihra9 ederek 91kanlm1§ sermayeyi artt1rabilir, (ii) 
imtiyazh pay sahiplerinin haklanm k1s1tlayabilir ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarmm 
sm1rland1rabilir ve ·(iii) sermaye piyasas1 ·mevzuat1 hilkilmleri dahilinde primli olarak· itibari 
degerinin ilzerinde veya itibari degerinin altmda pay 91kanlmas1 konusunda karar alabilir. 

Dolay1s1yla, gelecekte yaptlacak bedelli sermaye artmmlarmda, yatmmc1larm yeni pay alma 
haklanmn tamamen veya k1smen k1s1tlanmas1 veya bu haklarm kullamlmamas1 durumunda, 
ihra991'mn sermayesi artarken yatmmc1larm sahip olduklan pay adedi artmayacagmdan 
yatmmctlarm paymm toplam sermayeye oram azalabilecektir. Aynca hakim ortagm paylanm 
satmak istemesi durumunda piyasada pay arz1 fazlas1 olabilecek ve bu durum §irket degeri ile 
pay fiyatm1 a§ag1 yonlii etkileyebilecektir. 

Tiirk Lirasmm degerinde ortaya ftkabilecek dalgalanmalar ve ekonomik konjonktiirden 
kaynaklanan riskier halka arz edilen paylarm degerini onemli iilfiide etkileyebilir. 

Halka Arz Edilecek Paylar i9in kote edilen fiyat TL cinsinden olacakt1r. Aynca, Halka Arz 
Edilecek Paylar bak1mmdan Sirket'in dag1tacag1 kar paylan TL cinsinden odenecektir. Sirket, 
mali tablolanm da TL cinsinden · diizenlemektedir. Diger para . birimlerine kar§I TL'nin 
degerindeki dalgalanmalar halka arz edilen paylarm degerini etkileyebilir. 

Kur riskine ek olarak ihra9 edilen paylarda · ekonomik konjonktiirden kaynaklanan riskier 
olu§abilir. Gerek global ekonomik konjonktilr gerek Tilrkiye ekonomisindeki olas1 olumsuz 
geli§meler, Sirket'in faaliyet sonu9larmm beklentileri kar§Ilayamamasma ve buna bagh olarak 
da pay degerinin dii§mesine neden olabilir. 

5.4. Diger riskier: 

Covid-19 pandemisinin veya ba§ka bir salgm hastaltgm fe§itli etkileri $irket'in faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir. 

Devam eden Covid-19 pandemisinin etkisinin artmas1 veya yeni bir salgm hastahgm ortaya 
91kmas1, yeni yasaklarm ortaya c;1kmasma sebep olabilir, bunun neticesinde Sirket'in 
faaliyetleri durabilir, mil§terijer· in tilketi9J,-:d¥yr,'ani~l~n.,degi§ebilir. Sirket personelinin bir 
k1sm ve/veya tedarik9iler, lc>j" tik hizmet,;siglaJ1dlar gibfi§ ortaklarmm personeli Covid-19'a 
yak anabilir ve bu durum rket'in ilre(fi{,:,,~at~~;:·d;ig1t1irl; 4ammadde tedariki faaliyetlerinin 
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aksamasma ya da soz konusu faaliyetlerin durmasma sebep olabilir. Tedarik9ilerin, lojistik 
firmalarmm, diger hizmet saglay1cilarm, bayilerin, mti~terilerin faaliyetleri, gtimrtik i~lemleri, 
mavi ve beyaz yaka 9ah~anlarm saghg1 virtisten etkilenebilir. Sirket faaliyetleri, hasilati, 
karhhg1 ve mali durumu ttim bu etkenlerden ve Covid-19 pandemisinin veya ba~ka salgm 
hastahklann yaratt1g1 ekonomik krizlerden, tiretim ve nakliye problemlerinden, talep 
daralmasmdan olumsuz yonde etkilenebilir. 

Kilresel, yerel velveya bolgesel ekonomilerde mevcut ve olas, olumsuz geli§meler talep 
dii§ii§lerine sebep olabilir, dalgalanmalar sektoriln ve $irket'in finansal performans,m 
olumsuz etkileyebilir. 

Ktiresel ekonomide veya i9 piyasada olu~abilecek ekonomik krizler, daralmalar ve siyasi 
riskier, mevcut Covid-19 pandemisi yams1ra ba~ka pandemiler, salgm hastahklar, deprem, teror 
saldmlan, sel baskmlan, sava~, ayaklanmalar ve benzeri olaylar Sirket'in tiretim tesislerini, 
sektorti, Sirket'in mti~terilerinin bulundugu piyasalan, tiretimi, ttiketimi ve akabinde Sirket'in 
faaliyetlerini ve mali durumunu olumsuz yonde etkileyebilir. Sirket'in gelir ve maliyetlerinin 
yurt ic;:i ve yurt d1~1 makroekonomik ko~ullara bagh olmas1 nedeniyle, bu ko~ullarda meydana 
gelebilecek olumsuzluklara bagh olarak Sirket'in, tiretim ve operasyonel maliyet kalemlerinde 
tahmin edilemeyen art1~lar ya~anabilir. Sirket'in ihracat yapt1g1 pazarlarda c;:e~itli nedenlerle 
ortaya 91kabilecek ekonomik krizler, fiyat dalgalanmalarma, talep daralmasma ve tirtin 
fiyatlarmda beklenmedik dti~ti~lere neden olabilir. Boyle bir durumda, Sirket'in mamullerinin 
sat1~1 ve dolay1s1yla Sirket'in karhhg1 ve mali durumu olumsuz yonde etkilenebilir. 

Tiirkiye'nin bulundugu cografi konum sebebiyle, kom§U iilkeler ve/veya yakm 
cografyasmdaki iilkelerde ya§anabilecek sorunlar sonucunda olumsuz ekonomik silrefler 
ya§anabilir. 

Sirket'in faaliyet gosterdigi Ttirkiye, dtinya tizerinde onemli siyasi ve ekonomik geli~melerin 
ya~and1g1 bolgelerden birinde yer almaktadir. Ttirkiye'nin gerek smir kom~usu olan tilkelerde, 
gerekse de yakm cografyasmda bulunan bolgelerde ya~anabilecek olas1 siyasi ve ekonomik 
geli~meler, tilke ekonomisini etkileyebilecegi gibi, Sirket'in faaliyetlerini ve karhhgm1 da 
olumsuz etkileyebilir. 

$irket'in faaliyetleri deprem ve dogal afetlerden etkilenebilir. 

Deprem, yangm, Covid-19 veya farkh salgm hastahklar vb dogal afetler sebebiyle Sirket'in 
faaliyetine ara vermesi veya faaliyetlerini tamamen durdurmas1 gerekebilir ve bu durum 
Sirket'in finansal sonuc;:lanm olumsuz yonde etkileyebilir. 

6. iHRA<;<;I HAKKINDA BiLGiLER 

6.1. ihra~~• hakkmda genel bilgi: . 

6.1.1. ihra~~mm ticaret unvam ve i~letme ad1: 

~irket'in ticaret unvam Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret A.~.'dir. ~irket'in i~letme ad1 
bulunmamaktad1r. 

6.1.2. ihra~~mm kayith oldugu ticaret sicili ve sicil numaras1: 

Ticaret siciline tescil
edilen merkez adresi 

Bagh bulundugu ticaret 
sicil m iidiirlii ~ ii 

Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No: 36, Altunizade, Uskudar, 
istanbul 

tanbul Ti caret Si~W, Miidilrliigii 
• _ _,,.,.·-·· .: ,,_,;, ..... ,<' .... 



6.1.3. ihra~~mm kurulu~ .tarihi ve siiresiz degilse, ongoriilen siiresi: 

Sirket, 20.03.1996 y1lmda kurulmu§tur. Sirket, silresizdir. 

6.1.4. ihra~~mm hukuki statiisii, tabi oldugu mevzuat, ihra~~mm kuruldugu iilke, kayith 
merkezinin ve fiili yonetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax 
numaralan: 

Hukuki statiisii 

Tabi oldu~u mevzuat 

ihra~~mm kuruldugu 
iilke 

Kay1th merkezinin 
adresi 

internet adresi 

Telefon 

Faks 

Anonim ~irket 

T.C. Kanunlan 

Tilrkiye Cumhuriyeti 

Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No: 36, Altunizade, Dskildar, 
istanbul 

www .eksun.com. tr 

0216 544 24 00 

0216 344 88 94 

~irket'in tabi oldugu mevzuat hakkmda genel bilgi: 

Sirket Tilrkiye Cumhuriyeti kanunlarma tabi olup buna gore faaliyetleri r;err;evesinde esash 
olarak tabi oldugu mevzuata ili§kin bilgi a§ag1da yer almaktadir. 

i§yeri Arma ve f.;all§ma Ruhsatl Mevzuat, 

i§yeri Ar;ma ve <;ah§ma Ruhsatlarma ili§kin Yonetmelik, bir istisna soz konusu olmad1g1 
milddetr;e i§letmelerin, i§yerinde faaliyete ba§lamadan once, ofisler, magazalar, §irket 
merkezleri ve depolar gibi i§yerleri ir;in bir i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsat1 almasm1 zorunlu 
k1lmaktad1r. Usulilne uygun olarak i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsatl almadan i§yeri ar;llamaz ve 
r;ah§tmlamaz. i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsatl almmadan ar;llan i§yerleri yetkili idareler 
tarafmdan kapat1hr. 

ilgili yonetmelik uyarmca i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsatmm verilebilmesi i§yerlerinin bir tak1m 
fiziki §artlan ta§1masma ve kira sozle§mesi ve itfaiye raporu gibi baz1 evraklarm ba§vuru 
s1rasmda ilgili merciye sunulmasma baghdir. Belediyelerin yetki alanmda bulunan yerlerde 
i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsat1 ilgili belediyeler tarafmdan verilir. 

Sirket'in Merkez Ofisi'nin ise 24.12.2013 tarihli, 2013/10872 say1h i§yeri ar;ma ve r;ah§ma 
ruhsat1 pulunmaktadir. 

Sirket'in, sat1§ irtibat bilrosu olarak kullamlmakta olan Ankara Ofisi ir;in 05.12.2022 tarihinde 
i§ yeri ar;ma ve r;ah§tlrma ruhsat1 ba§vurusu yapllm1§ olup, soz konusu ba§vuru devam 
etmektedir. Ankara Ofisi'ne ili§kin eksik ruhsatm almamamas1 Sirket'in ilretimini ve 
faaliyetlerini 6nemli derecede olumsuz etkilemeyecektir .. 

Sirket'in Selr;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi ir;in ilgili ·belediyeden ahnm1§ 30.12.2021 
tarihli, 10079 say1h i§yeri ar;ma ve r;ah§ma ruhsat1 bulunmaktadir. 

i§yeri Ar;ma Ruhsatl Yonetmeligi uyarmca, bu yonetmeligin yilrilrlilge girmesinden once 
usulilne ve mevzuata uygun §ekilde ruhsatlandmlm1§ i§letmeler yeniden ruhsatlandmlmaz. 
Sirket, Muratl1 Fabrika Bugday i§ eme Te_!,~i;s1:9·~payri S1hhi Milesseseler Yonetmeligi 
uyan ca ruhsatlandmlm1§ ver 1 . 7 .20 ~~~iQi: 8 say1h ikinci sm1f gayri s1hhi 
mile eselere ait ar;llma ruhsat1 l§tlr. j/ :..~ ~" 
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Sirket, Murath Fonksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi i9in Gayri S1hhi Milesseseler Yonetmeligi 
uyarmca ruhsatlandmlmt§ ve 17.09.2012 tarihli, 2012/10 say1h ikinci s1mf gayri s1hhi 
milesseselere ait a9Ilma ruhsat1 almt§tlr. 

Sirket'in istanbul'daki un satt§ sevkiyatlan i9in kullamlmakta olan Sultan9iftligi Depo'su i9in 
ilgili belediyeden ahnmt§ 01.04.2015 tarihli, 2015/207 say1h i~yeri a9ma ve 9ah§ma ruhsat1 
bulunmaktad1r. Sirket, (i)Fevzi 9akmak mah. 10616 sok. no 6 Merkez, Karatay/Konya 
adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo, (ii)Fevzi 9akmak mah. 10616 sok. no2 Merkez, 
Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo, (iii)Fevzi 9akmak mah. 10615 sok. 
no22 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo, (iv)Fevzi 9akmak 
mah. 10615 sok. no 14 daire 1 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 
depo, (v)Fevzi 9akmak mah. 10615 sok. no 18 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 
ile kulland1g1 depo, (vi)Fevzi 9akmak mah. 10616 sok. no 28 daire 1 Merkez, Karatay/Konya 
adresinde kirac1 s1fati ile kulland1g1 depo, (vii)Ba§ak Mah. Eregli Y olu No.46 B 10 Zehsan 
Sanayi, Kanya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo, (viiljTathcak mah. Eregli Yolu No.l 
Cl Zensan Sanayi, Kanya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo ve (ix)Ba§ak mah. Eregli 
Yolu ilzeri No.2 C2, Kanya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo i9in 02.12.2022 tarihinde, 
Fevzi 9akmak mah. Adana <;evre Yolu Cad No:2 daire 1 Merkez, Karatay/Konya adresinde 
kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo i9in ise 05.12.2022 tarihinde i§yeri a9ma ve 9ah§ma ruhsatl 
ba§vurusunda bulunulmu§tur. Yukanda belirtilen depolara ili~kin eksik ruhsatlarm almamamas1 
Sirket'in ilretimini ve faaliyetlerini onemli derecede olumsuz etkilemeyecektir. Depolar, 
bugday depolamak i9in kiralanmaktad1r. 

{:'evre Mevzuat1 

Tilrkiye'de 9evreyle ilgili konular hakkmdaki temel dilzenlemeler <;evre Kanunu ve <;evre 
Kanunu kapsammda yay1mlanan <;ED Yonetmeligi ile <;evre izin ve Lisans Yonetmeligi gibi 
bir dizi yonetmelikten olu~maktad1r. <;evre Kanunu, 9evrenin korunmasma ili§kin §artlarm 
gene! 9er9evesini ve bu ~artlara uyulmamasmm sonu9lanm dilzenlemektedir. <;ED Yonetmeligi 
ise, 9evreyi kirletme riski ta~1yabilecek faaliyetlerde bulunan i~letmeler i9in 9evresel etki 
degerlendirme 9ah~malarmm tilrlerini (<;ED raporu veya proje a91klama raporu) ve i9eriklerini 
(bir <;ED silrecinde uygulanan idari ve teknik ilke ve prosedilrleri) dilzenlemektedir. Sirket, soz 
konusu dilzenlemelerde ongorillen tilm ytikilmlillilklerini yerine getirmektedir. <;evre izin ve 
Lisans Yonetmeligi geregince ise, 9evreye kirletici etkisi yilksek dilzeyde olan i§letmeler ve 
9evreye kirletici etkisi olan i§letmeler faaliyetleri uyarmca belirlenecek §ekilde: "<;evre izin 
Belgesi" yonetmelikte belirtHen hava emisyon, de§arj ve gilrilltil kontrol izinleri gibi izinler 
i9in; veya. "<;evre izin ve Lisans Belgesi" yonetmelikte belirtilen 9evre izni ve at1klarm 
toplanmas1, geri donil§tilrillmesi ve bo§alt1lmas1 i9in gereken izinler i9in almak ilzere <;evre ve 

. Sehircilik ii Mildilrlilg_ilne milracaat etmesi gt?rekmektedir. 

<;evresel etki degerlendirme §artlanna tabi olan tesisler, <;ED Yonetmeligi'nde sayllmaktad1r. 
Sel9uklu Fabrika Bugday i~leme Tesisi ozelinde T.C. Kanya Valiligi <;evre ve Sehircilik ii 
Mildilrlilgil'nden 20.08.2020 tarihli, 4 7342952-220.03-E.31356 say1h <;ED Yonetmeligi 
kapsam d1~1 goril§il bulunmaktad1r. Murath Fabrika Bugday i~leme Tesisi i9in T.C. Tekirdag 
Valiligi <;evre ve Sehircilik ii Mildilrlilgil'nden 28.01.2008 tarihli, B.18.4i<;O.459.00.03/384 
say1h <;ED Yonetmeligi kapsam dt§l goril§il bulunmaktad1r. Murath Fonksiyonel Un 
Kan~1mlar Tesisi i9in ise 28.01.2008 tarihli, B.18.4i<;O.459.00.03/381 say1h <;ED Yonetmeligi 
kapsam dt§l goril~il bulunmaktad1r. Tekirdag' da bulunan bahsi ge9en iki ilretim tesisi i9in ise 
25.02.2015 tarihli T.C. Tekirdag Valiligi <;evre ve Sehircilik ii Mildilrlilgil'nden ahnmt§ 
53549773/220.3-1628 say1h <;ED goril§il uy~1;A!W,~,,M!!rath Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in 
28.01.2008 tarihli 384 say1h <;ED g" '§il9j;i~!'l:~uff'rt·tt~pnksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi i9in 
a 1 tarihli 381 say1h <;ED gor~" Un d~y~ih ettig~rie·dair:lfpD goril§leri de mevcuttur. 
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Tesis veya kurulu§ gosterdigi faaliyet konusu bak1mmdan, <;evre izin ve Lisans Yonetmeligi 
uyarmca i;evreye kirletici etkisi yiiksek di.izeyde olan i§letmeler ve i;evreye kirletici etkisi olan 
i§letmeler katagorisinde yer alm1yorsa, ya da i;evreye kirletici etkisi olan i§letmeler 
katagorisinde yer ald1g1 halde belirlenen s1mr degerleri a§m1yor ise <;evre izni Kapsam DI§I 
yaz1s1 di.izenlenebilir. Kapsam dI§I yaz1s1 almaya hak kazanamamI§ tesislerin i;evre izni veya 
i;evre izin ve lisans1 olmamas1 halinde faaliyetleri, <;evre Kanunu uyarmca si.ire verilmeksizin 
durdurulur ve ilgili kanun uyarmca aykmhgm 9e§idine gore 9e§itli idari para cezas1 soz konusu 
olabilir. Sirket'in buna ili§kin olarak T.C. Konya Valiligi <;evre ve Sehircilik ii 
Mi.idi.irli.igi.i'nden almmI§ 24.08.2020 tarihli 47342952-150.01-E.31655 say1h Seli;uklu Fabrika 
Bugday i§leme Tesisi ii;in, T.C. Tekirdag Valiligi <;evre ve Sehircilik ii Mi.idi.irli.igi.i'nden 
ahnmI§ Murath Fabrika Bugday i§leme Tesisi ii;in 27.04.2021 tarihli E-53549773-150.01-
858854 say1h i;evre izin g6ril§il bulunmaktad1r. Sirket'in Muratl1 Fonksiyonel Un Kan§lffilar 
Tesisi ii;in ise i;evre izin goril§il bulunmamaktad1r. Sirket, i§bu izahname tarihi itibanyla konu 
ile ilgili herhangi bir denetim gei;irmemi§ ve herhangi bir idari para cezasma 9arpt1rilmam1§tir. 
Muratl1 Fonksiyonel Un Kan§Imlar Tesisi'nin i;evre izin goril§il olmamas1 sebebiyle idari para 
cezasma 9arptmlmas1 halinde bu durumun Sirket'in i.iretimini ve faaliyetlerini olumsuz 
etkilemeyecektir. 

Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontroli.i Yonetmeligi m. 19 uyarmca i;evre iznine tabi 
olmayan i§letmelerin TSE tarafmdan Resmi Gazete'de yay1mlanm1§ standartlar ile ilgili 
mevzuatta yer alan hi.iki.im ve teknik ozelliklere uymas1 zorunludur. Sirket, TSE tarafmdan 
yay1mlanm1§ olan standartlar ve ilgili mevzuatta yer alan hi.iki.im ve teknik ozelliklere 
uymaktad1r. 

Sirket'in at1k yonetimi faaliyetleri kapsammda, Sirket'in <;evre Kanunu ve At1k Yonetimi 
Yonetmeligi uyarmca, Sirket'in at1k i.iretimini en az di.izeye indirecek §ekilde gerekli tedbirleri 
almak, at1klanm ayn ayn toplamak ve gei;ici depolamak, i.irettigi atiklara ve atiklarm onlenmesi 
ile ayn§tlnlmasma yonelik olarak haz1rlamakla yiiki.imli.i oldugu at1k yonetim plamm 
haz1rlayarak <;evre Bakanhg1 tarafmdan belirlenen esaslar dogrultusunda kay1t tutmak, at1k 
beyan formunu bir onceki yila ait bilgileri ii;erecek §ekilde her yil Ocak ay1 itibanyla ba§lamak 
i.izere en gei; Mart ay1 sonuna kadar <;evre Bakanhg1'nca haz1rlanan 9evrimi9i uygulamalar 
kullanarak doldurmak, onaylamak, 91kt1sm1 almak ve 5 y1I boyunca bir ni.ishasm1 saklamak, 
kaza sonucu at1klarm doki.ilmesi ve benzeri olaylar vuku buldugunda 24 saat ii;erisinde ilgili 
<;evre, Sehircilik ve iklim Degi§ikligi ii Mi.idi.irli.igi.ine bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, 
at1gm ti.iri.i ve miktan, kaza sebebi, at1k i§leme rehabilitasyonuna ili§kin bilgileri ii;eren raporu 
soz konusu ii mi.idi.irli.igi.ine en gei; 30 takvim gi.ini.i ii;inde sunmak; ozellikli at1klan belgelemek 
ve · lisansh at1k i§leme tesislerine gondermek, bu· i§leri yilri.iten personelinin egitimini saglamak 
ve saghk ve gi.ivenlik ile ilgili her ti.irli.i tedbiri almak gibi yiiki.imli.ili.ikleri soz konusudur. 

Sirket bu kapsamda, Tekirdag'da buiunan Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ile ilgili T.C. 
Tekirdag Valiligi <;evre, Sehircilik ve ii Mi.idi.irli.igi.ine 2022, 2023 ve 2024 y11larma ait 
endi.istriyel atik yonetimi plam, 10.05.2022 - 10.05.2025 tarihleri aras1m kapsayacak §ekilde 
sunulmu§tur. T.C. Tekirdag Valiligi <;evre, Sehircilik ve ii Mi.idi.irli.igi.i'ni.in 08.07.2022 tarihli 
ve E-13070673-145.01-4104180 say1h yaz1s1 uyarmca da endi.istriyel at1k yonetim plam 
07.07.2025 tarihine kadar iii; yil si.ire ile onaylanmI§tir. 

Konya'da bulunan Seli;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi ile ilgili ise T.C. Konya Valiligi 
<;evre, Sehircilik ve ii Mi.idi.irli.igi.i'ne 2022, 2023 ve 2024 y1llarma ait endi.istriyel at1k yonetimi 
plam 23.11.2022 - 22.11.2025 tarihleri arasm1 kapsayacak §ekilde sunulmu§tur. T.C. Konya 
Valiligi <;evre, Sehircilik ve ii Mi.idi.irl~,~,'.J}\i!t9?,.12.2022 tarihli ve E-68495568-145.01-01-
522~_61~ say1h yaz1s1 uyannc~ d ncJ;~,$JEiYJ~1~~~,y<l~&q~tim plam 08.12.2025 tarihine kadar iii; 
yil ure Ile onaylanmI§tlr. :5\i,· . , ._,., ':,- t'\. 
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Murath Fonksiyonel Un Kan§Imlar Tesisi ic;in ilgili Valiligin <;evre, Sehircilik ve ii Miidiirlilgil 
tarafmdan onaylanm1§ bir endilstriyel atik yonetim plam bulunmamaktadir. <;evre Kanunu 
uyarmca bildirim ve bilgi verme yiikilmlilliigilnil yerine getirmeyenlere idari para cezas1 soz 
konusu olabilir. Sirket, i§bu izahname tarihi itibanyla herhangi bir idari para cezasma 
c;arptmlmam1§ olup, olas1 bir idari para cezas1 Sirket'in ilretimini ve faaliyetlerini onemli 
derecede olumsuz etkilemeyecektir. 

Sirket Atik Yonetimi Yonetmeligi uyarmca <;evre Bakanhg1'nca haz1rlanan c;evrim ic;i 
uygulamalan kullanarak 2021 yilma ili§kin at1k beyan formlanm doldurmu§ ve Selc;uklu 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi ic;in 28.02.2022 tarihinde, Tekirdag' da bulunan Murath Fabrika 
Bugday i§leme Tesisi ic;in ise 27.04.2022 tarihinde ilgli formlan sunmu§tur. Sirket'in Murath 
Fonksiyonel Un Kan§1mlar Tesisi'nin ise atlk beyan formu bulunmamaktadir. Bildirim 
yiikiimlillilgilnil yerine getirmeyen i§letmelere <;evre Kanunu uyarmca idari para cezas1 
verilinesi soz konusu olabilir. Sirket, i§bu izahname tarihi itibanyla herhangi bir idari para 
cezasma c;arptmlmam1§ olup, olas1 bir idari para cezas1 Sirket'in ilretimini ve faaliyetlerini 
onemli derecede olumsuz etkilemeyecektir. 

Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Muratl1 Fonsiyonel Un Kan§1mlar Tesisi ic;in 
Yeniyurt Geri Donil§ilm Uluslararas1 Nakliyat Turizm ve Ticaret Limited Sirket ile arasmda 
10.12.2015 tarihinde imzalanm1§ hala silregelen ambalaj atiklan geri kazamm hizmet 
sozle§mesi bulunmaktad1r. Selc;uklu Fabrika· Bugday i§leme Tesisi ic;in ambalaj at1klan ilretim 
tesisi ic;inde bir alanda depolanmaktadir. Tehlikesiz atik statilsilnde olan bu atiklar ic;in gec;ici 
depolama izni almmasma gerek bulunmamaktadir. Sirket, Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme 
Tesisi ic;erisinde depolad1g1 ambalaj at1klan ic;in Konat1k Plastik Geri Donil§ilm Mak. San. ve 
Tic. Ltd. Sti. ile arasmda 15.11.2022 tarihinde ambalaj atiklan ta§ima sozle§mesi imzalami§tlr. 

Sirket'in Murath Fabrika Bugday i§leme Tesisi ile Tekirdag Bilyilk Sehir Belediyesi arasmda 
evsel kat1 at1gm toplanmas1, ta§mmas1, aktanlmas1 ve bertaraf edilmesi ic;in 02.06.2021 tarihli 
evsel katI at1k hizmet sozle§mesi bulunmaktad1r. Muratl1 Fonsiyonel Un Kan§Imlar Tesisi ve 
Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nde ilretilen ve tehlikesiz atlk sm1fmda olan evsel katI 
atiklan ilgili belediyeler tarafmdan toplanmaktadir. Sirket, Atik Yaglann Yonetimi 
Yonetmeligi uyarmca atik yaglannm berteraf1 ic;in Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ic;in 
Koza Smai Yaglar San ve Tic Ltd. Sti. ile atik yaglarm ta§1nmasma, rafinasyona tabi 
tutulmasma, enerj i geri kazammmm saglanmasma, bertarafma ili§kin 09.11.2022 tarihinde 
sozle§me imzalanm1§tlr. Sirket'in Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisinin atik yaglan ise 
PETDER tarafmdan berteraf edilmektedir. Muratl1 Fonsiyonel Un Kan§Imlar Tesisi'nde 
yilriltillen faaliyetleri neticesinde ortaya c;1kan atik yag bulunmamaktadir. 

At1k Yaglann Yonetimi Yonetmeligi kapsammda atik yag ilreticileri (i) at1k yag olu§umunu en 
az dilzeye indirecek §ekilde gerekli tedbirleri almakla, (ii) farkh gruplardaki at1k yaglan 
birbirleriyle, su, c;ozilcil, toksik, tehlikeli ve/veya diger maddelerle/at1klarla kan§tlrmamakla, 
(iii) yonetmeligin ek-1 'inde yer alan gruplara gore at1k yaglanm kaynagmda ayn biriktirmek ve 
Atik Yonetimi Yonetmeligi'nin 13'ilncil maddesindeki hilkilmler dogrultusunda gec;ici 
depolama alam kurmakla, (iv) gec;ici depolama alanmda kolayca doldurulup bo§altilabilir 
nitelikte ilzerinde "at1k yag" ibaresi bulunan variller veya tanklar kullanmakla, kullamlan 
ekipmanlarda ta§ma, dokillme, s1zma ve benzeri durumlan engelleyecek tedbirleri almakla, (v) 
atik yaglan yetkilendirilmi§ kurulu§lara teslim etmekle, (vi) at1k beyan formunu bir onceki yila 
ait bilgileri ic;erecek §ekilde her yil Ocak aymdan itibaren ba§lamak ilzere en gee; Mart ay1 

sonuna kadar <;evre Bakanhg1'nca az1rlanan c;evrimic;i uygulamalar kullanarak doldurmak, 
onaylamak, c;1kt1sm1 almak ve be yil bo~9,ft;~;,r;:.nil_~~asm1 saklamakla yilkilmliidilr. Sirket 
ilgili evzuatta yer alan hilkilm e tekni}<~9zelliklete uyiµak,tadir. 
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Sirket, Bitkisel At1k Yaglarm Kontrolil Yonetmeligi kapsammda ise bitkisel attk yag ilreticileri 
bitkisel attk yaglan diger at1k madde ve 9oplerden ayn olarak biriktirmekle, (i) faaliyetleri 
sonucu olu§an bitkisel at1k yaglarm biriktirilmesi i9in s1zd1rmaz, i9 ve dt§ yilzeyleri korozyona 
dayamkh toplama kaplanm kullanmakla, (ii) bitkisel at1k yaglan lisansh ta§1y1ctlarla i§leme 
tesislerine gondermekle, (iii) bitkisel attk yag sevkiyatmda ulusal attk ta§tma formu 
kullanmakla, (iv) bu yaglarm toplanmas1 i9in 9evre lisansh geri kazamm tesisleriyle veya 
bitkisel at1k yag ara depolama tesisleri ile y1lhk sozle§me yapmakla, (v) at1k beyan formunu bir 
onceki ytla ait bilgileri i9erecek §ekilde her yd Ocak ay1 itibariyle ba§lamak ilzere en ge9 Mart 
ay1 sonuna kadar <;evre Bakanhg1'nca haz1rlanan 9evrimi9i uygulamalar kullanarak doldurmak, 
onaylamak, 91kt1s1m almak ve be§ yd boyunca bir nilshasm1 saklamakla yilkilmlildilrler. Sirket, 
ilgili mevzuatta yer alan hilkilm ve teknik ozelliklere uymaktadtr. Sirket'in ilretim tesislerinin 
yemekhanelerinde olu§an bitkisel at1k yaglarm toplanmas1 i9in, 15.11.2022 tarihinde Sel9uklu 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi, 26.10.2022 tarihinde Muratlt Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in 
de Kolza Biodizel yak1t ve Petrol Urilnleri San.ve Tic. A.S. ile bitkisel at1k yag ahm 
sozle§meleri imzalanmt§tlr. Muratlt Fonksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi'ndeki faaliyetleri sonucu 
ortaya 91kan bitkisel attk yag bulunmamaktadtr. 

Ek olarak Attk Yonetimi Yonetmeligi uyannca attklan ge9ici depolamak da belirli istisnai 
durum haricinde izne tabi k1hnm1§ttr. Ayda 1.000 kilogram veya daha fazla tehlikeli attk ilreten 
at1k ilreticileri tehlikeli at1klanm ge9ici depolad1g1 alanlar, konteynerlar i9in ilgili <;evre ve 
Sehircilik ii Miidiirlilgilnden ge9ici depolama izni ahr. Ayda 1.000 kilogramdan daha az 
tehlikeli at1k ilreten ilreticiler ise tehlikeli at1klanm ge9ici olarak depolad1g1 alanlar, 
konteynerlar ge9ici depolama izninden muaft1r. Aym §ekilde belediyenin at1k biriktirme 
ekipmam, konteynerlan ve ambalaj attg1, tehlikesiz at1k ve t1bbi at1k i9in kullamlan ge9ici 
depolama alam, konteynerlan da izninden muafttr. Ge9ici depolama alam/konteyneri i9in izin 
silresiz olarak verilir ve ge9ici depolama alanmda degi§iklik olmas1 halinde ge9ici depolama 
izni yenilenir. Tesisin dt§mda ge9ici attk depolanacaksa ambalaj ve t1bb1 attk hari9 olmak ilzere 
attk miktan onemli olmaks1zm ge9ici depolama yaptlacak bolge ii mildiirlilgilnden uygunluk 
ahnmahdtr. 

Sirket, Murath Fabrika Bugday i§leme Tesisi ile ilgili T.C. Tekidag Valiligi <;evre, Sehircilik 
ve ii Mildiirlilgilnden 10.08.2015 tarihli ve 13070673 say1h yaz1s1 uyarmca tehlikeli attklar 
ge9ici depolama izni muafiyeti mevcuttur. Aym §ekilde Murath Fonksiyonel Un Kan§tmlar 
Tesisi ile Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi de tehlikeli at1k yilkil 1000 kilogramm altmda 
oldugu i9in yonetmelik uyarmca tehlikeli attklar ge9ici depolama izninden muafttr. 

Ambalaj At1klarmm Kontrolii Yonetmeligi uyarmca ise Sirket, ambalaj attklarmm kontrolilnil 
saglamak ve 9evreye zaranm en aza indirgemek, ambalaj ve ambalaj at1klarmm 9evre ve insan 
saghgma zararh o~abilecek etkilerinin a~alttlmas1 i9in gerekli_ tedbirleri almak ve _<;erve 
Bakanhg1'nm ambalaj bilgi sistemine kay1t olarak her yd Mart ay1 sonuna kadar sistem 
ilzerinde bildirimleri sunmak gibi baz1 yilkilmliiliikler altmdadtr. ilgili mevzuata aykmhk 
halinde <;evre Kanunu ve sair mevzuat kapsammda 9e§itli idari para cezalan ile yaptmmlar soz 
konusu olabilir. Ambalaj At1klarmm Kontrolil Yonetmeligi'nin 2021 y1lmda tadil edilmesi ile 
birlikte sistem bak1m ve geli§tirme 9ah§malan amac1 ile kullamc1 giri§lerine 2021 y1h Temmuz 
ay1 itibanyla kapattlmt§tlr. Ancak ekonomik i§letmelerin bildirim ve beyan yilkilmliiliikleri 
devam etmekte olup bu bilgilerin sakh tutulmalan gerekmektedir. Sirket, Ambalaj At1klarmm 
Kontrolil Yonetmeligi uyarmca sistemin kapanmasmdan once gerekli yilkilmliiliiklerini yerine 
getirmekte ve soz konusu sistemin kaJ:! nmasmdan itibaren beyan etmesi gereken bilgileri sakh 
tutmaktadtr. 



i§letmesi ile 21.06.2019 tarihinde Ambalaj Atig1 Belgelendirme Hizmet Sozle§mesi 
imzalamt§tlr. 

Su Kirliligi Kontrolil Yonetmeligi uyarmca ise ilretim tesisleri faaliyetleri s1rasmda ortaya 
91kan atiklarm muhafazas1 ile bertarafi ile ilgili yonetmelik esaslarma uygun yeraltl ve yerilstil 
su kaynaklan potansiyelinin korunmas1 ve en iyi bir bi9imde kullammmm saglanmas1 i9in 
gerekli olan hukuki ve teknik esaslara uymas1 gerekmektedir. Yonetmelige gore, atlk su ilreten 
tesislerin, evsel, endilstriyel at1k sulanm bo§altmalan veya bir ahc1 su ortamma veya 
kanalizasyon sistemine baglamalan gerekmektedir. Bu kapsamda, Sirket'in atik sulanm 
bo§altmak veya bir ahc1 su ortamma veya kanalizasyona baglamalan i9in bir baglantl veya 
bo§altma izni bulundurmas1 gerekmektedir. 

Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nin 02.09.2020 tarihinde "KOSKi At1ksularm 
Kanalizasyon Sebekesine De§arj Yonetmeligi"nin 13 .. maddesine istinaden Konya Su ve 
Kanalizasyon idaresi Genel Mildilrlilgil'niln 20824400-220.03.03-E.9688 say1h yaz1s1 ile de§arj 
ruhsatma ve SEL- A/247 say1h at1ksu baglant1 izin belgesine de sahiptir. Murath Fabrika 
Bugday i§leme Tesisi ile ilgili Muratl1 OSB tarafmdan verilen 20.01.2021 tarihli ve 2021-02-
007 say1h Kanai Baglantl izin Belgesi uyarmca Sirket, tesis bilnyesinde ilretilen atlksulan 
Murath OSB at1ksu antma tesisine de§arj etmektedir. Murath Fonksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi 
ile ilgili ise OSB tarafmdan kanal altyap1 9ah§malan devam etmektedir. OSB tarafmdan soz 
konusu 9ah§malar tamamland1gmda bahsi ge9en kanal baglant1 izni i9in gerekli ba§vurular 
yaptlacaktir. Kanai baglantl izin belgesinin almamamas1 durumunda bu durum Sirket'in 
ilretimini ve faaliyetlerini olumsuz etkilemeyecektir.Sirket T1bbi At1k Yonetmeligi kapsammda 
t1bbi atlk ilreten saghk kurulu§lanndan biri olup T1bbi At1k Yonetmeligi'nde saghk 
kurulu§lanna getirilen yilkilmlillilkleri yerine getirmek durumundadir. Bu kapsamda, t1bbi 
atiklarm toplanmas1, ta§1nmas1 ve bertarafi amac1yla Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi 
Panah Tekirdag Enerji AS. ile 30.11.2022 tarihinde, Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi 
ise Biberci in§. Nak. Pet. San ve Tic Ltd. Sti. ile 15.11.2022 tarihinde bir t1bbi at1k sozle§mesi 
imzalamt§ttr. Muratl1 Fonksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi'nde t1bbi atik ilretilmemektedir. 

i§bu izahname tarihi itibanyla, Sirket, atlklarmm 9evre ve insan saghgma zararh olabilecek 
etkilerinin azaltilmas1 i9in gerekli tedbirleri almt§ ve olagan operasyonlan ile ilretim faaliyetleri 
kapsammda mevzuata uygun §ekilde hareket etmek amac1yla 9ah§malanm silrdilrmektedir. 

Gida ve Yem Mevzuat, 

G1da ve Yem Kanunu ile buna dayamlarak 91kartilan G1da i§letmelerinin Kay1t ve Onay 
l§lemlerine Dair Yonetmelik uyarmca inevzuat kapsamma giren i§letmeler ilretimlerini iyi 
ilretim uygulamalarma tam uyuni i9erisinde ger9ekle§tirmek zorundadir. Bunun yanmda, amlan 
mevzuat kapsammda yer alan i§letmeler Tanm ve Orman Bakanhg1 nezdinde kay1t i§lemlerini 
tamamlamak ve i§letme kay1t belgesi almak zorundadir. Bunun yanmda, aiulan mevzuat 
kapsammda yer alan i§letmeler Tanm ve Orman Bakanhg1 nezdinde kay1t i§lemlerini 
tamamlamak ve i§letme kay1t belgesi almak zorundadir. Almmamas1 halinde ilgili kanun 
uyarmca ilretim yerlerine idari para cezas1 verilmesi soz konusu olabilir. 

Mevzuat kapsamma dahil olan i§letmeler etkin ve kay1tlan tutulan bir kalite gilvence sistemi 
kurmak, gerekli tesis ve ekipmanm kurulumunu saglamak, 9ah§tmlmas1 zorunlu personeli 
istihdam etmek ve iyi ilretim uygulamasm1 tatbik etmek zorundadir. G1da ve Yem Kanunu 
i9erisinde g1da ve yem i§letmelerinden ilretimin nev'ine gore personel 9ah§t1rmak zo~nda olan1 0 Ma f 

2023 i§letmeler ve bu i§letmelerde 9ah§abilecek meslek mensuplan listesi yer almaktadir. l§bu liste r 
kapsammda un, irmik, bulgur, pirin , makama, biskilvi ilreten i§yerleri (30 beygir ilzeri mot~;;,.#r.:;,.r ... 
gilcil bulunan veya toplam 10 k .. 1den fazla personel 9ah§tlran i§yerleri) g1da milhendiJ?-li&~"~" ~ i/t:•,:~

1 
ziraat ilhendisligi, kimya mil ndisligi ve kimyagerlik meslek gruplanndan en az b/.;~qe .. ~--•'- .. f> 1
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yah§an yah§tirmas1 gerekmektedir. ~irket ve §Ubelerinin yukanda sayilan yilki.imliililklere 
uymas1 ve bu kapsamda i§letme kay1t belgesi alm1~ olmas1 gerekmektedir. i§letme kay1t 
yilki.imli.ililgil kapsammda ~irket, g1dalarm ilretildigi / i§lendigi / muhafaza edildigi/ 
depoland1g1 / dag1t1ld1g1 / nakledildigi / sat1ld1g1 / servis edildigi herhangi bir a§amas1 ile ilgili 
herhangi bir faaliyeti yilrilten i§letmeler grubunda bulundugu iyin, bu yilkilmlillilk kapsammda: 

• Muratlt Fabrika Bugday i§leme Tesisi 09.05.2018 tarih ve YK-TR-5900048 kay1t 
numarah, 09.05.2018 tarih ve TR-59-K-000787 kay1t numarah ve 14.05.2018 tarihli 
TR-59-K-002406 kay1t numarah i§letme kay1t belgesi ahnmi§tir. 

• Muratlt Fonksiyonel Un Kan~1mlar Tesisi 09.05.2018 tarih ve TR-59-K-001040 kay1t 
numarah i§letme kay1t belgesi ahnm1§tlf. 

• Selyuklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi 30.09.2022 tarih ve YK-TR-4201397 kay1t 
numarah ve 29.09.2020 tarihli TR-42-K-031652 kay1t numarah i§letme kay1t belgesi 
ahnm1~tlr. 

• ~irket'in Sultanyiftligi Depo'su iyin 28.02.2014 tarih ve TR-34-K-081757 kay1t 
numarah i§letme kay1t belgesi almi§tlr. 

• Fevzi yakmak mah. 10616 sok. no 6 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile 
kulland1g1 depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037475 kay1t numarah i§letme kay1t 
belgesi almI§tlr. 

• Fevzi yakmak mah. 10616 sok. no2 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile 
kulland1g1 depo depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037472 kay1t numarah i§letme 
kay1t belgesi alm1~t1r. 

• Fevzi yakmak mah. 10615 sok. no22 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile 
kulland1g1 depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037470 kay1t numarah i§letme kay1t 
belgesi alm1§t1r. 

• Fevzi yakmak mah. 10615 sok. no 14 daire 1 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 
s1fat1 ile kulland1g1 iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037474 kay1t numarah i§letme 
kay1t belgesi alm1§t1r. 

• Fevzi yakmak mah. 10615 sok. no 18 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile 
kulland1g1 depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037476 kay1t numarah i§letme kay1t 
belgesi almI§tlr. 

• Fevzi yakmak mah. 10616 sok. no 28 daire 1 Merkez, Karatay/Konya adresinde kirac1 
s1fatI ile kulland1g1 depo iyin iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037469 kay1t numarah 
i~letme kay1t belgesi almI§tlr. 

• Fevzi yakmak mah. Adana <;evre Yolu Cad No:2 daire 1 Merkez, Karatay/Konya 
adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-
037473 kay1t numarah i§letme kay1t belgesi almt§tlr. 

• Ba§ak Mah. Eregli Yolu No.46 B10 Zensan Sanayi, Kanya adresinde kirac1 s1fat1 ile 
kulland1g1 depo iyin 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037478 kay1t numarah i§letme kay1t 
belgesi almI§tlr. 

• Tathcak mah. Eregli Yolu No. Cl Zensan Sanayi, Kanya adresinde kirac1 s1fatI ile 
kulland1g1 depo iyin 13.12.i_0 2 tarih ve TR-42-K-037477 kay1t numarah i§letme kay1t 

elgesi almI§tlr. ef,;!'f1',:;1i:.:·•;~•·"""¾,¼ 
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• Ba§ak mah. Eregli Yolu ilzeri No.2 C2, Konya adresinde kirac1 s1fat1 ile kulland1g1 depo 
ic;in 13.12.2022 tarih ve TR-42-K-037471 kay1t numarah i§letme kay1t belgesi almt§tlr. 

AR-GE Kanunu 

AR-GE Kanunu uyannca Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 tarafmdan 25.06.2020 tarihli AR-GE 
Merkezi Degerlendirme ve Denetim Komisyonu Karar ToplantI Tutanag1 ile Sirket'e AR-GE 
Merkezi Belgesi verilmesine karar verilmi§tir. Sirket her faaliyet y1hm takip eden yil ic;inde 
gec;mi§ y1la ait faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1'na ibraz etme yilkilmlillilgil 
altmdad1r. 

AR-GE merkezi belgesine sahip olan i§letmeler AR-GE Kanunu kapsammda saglanan te§vik 
ve muafiyetlerden yararlamr. Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 tarafmdan verilen ilgili yaz1 ile 
Sirket 25.06.2020 tarihinden itibaren AR-GE Kanunu kapsammda kurumlar vergisi avantaj1, 
SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve ilcretlere ili§kin bir k1surt te§viklerden 
yararlanmaktad1r. 

AR-GE Kanunu te§vik ve indirimlerin devam etmesini saglamak ic;in Sirket tarafmdan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanhg1'na yilhk faaliyet raporlan sunulmahd1r. Sirket, raporlama 
yilkilmlillilgilne uygun olarak AR-GE ic;in; 2021 yilma ili§kin faaliyet raporunu 20.06.2022 
tarihinde sunmu§ olup, ilgili faaliyet raporu 05.09.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 
tarafmdan onaylanmI§tlr. 

ihracatfl Birligi Mevzuat1 

ihracatc;1 Birlikleri Kanunu uyarmca, ihracat yapacak olanlann ilgili ihracatc;1 birligine ilye 
olmalan zorunludur. Birliklerden birine ilye olan ihracatc;1, diger birliklerin i§tigal alanma giren 
maddeleri ilyelik §art1 aranmaks1zm ihrac; edebilmektedir. 

Sirket'in istanbul Hububat, Bakliyat, Yagh Tohumlar ve Mamulleri ihracatc;Ilan Birligi'ne 
25.03.1998 tarihi itibanyla ilyeligi bulunmakta olup bu durum istanbul ihracatc;1 Birlikleri 
ihracatc;1 Birlikleri tarafmdan dilzenlenen 07.10.2022 tarihli ve TIM22-100709-03692 say1h 
beige ile tevsik edilmi§tir. 

Sanayi Sicil Kanunu 

Sanayi Sicil Kanunu uyarmca tilm sanayi i§letmelerinin ilgili sicile kayd1 ve sanayi i§letme 
belgesi almas1 zorunludur. Sanayi sicil belgesi bulunmaks1zm faaliyet gosteren sanayi 
tesislerine idari para cezas1 uygulanmaktad1r. Sirket, faaliyet gosterdigi fabrikalara ili§kin 
olarak tescil yilkilmlillilgilnil yerine getirmi§ ve a§ag1da bulunan sanayi sicil belgelerini 
aJmt§tir: . . . . 

• istiklal Kurtpmar Osb Mah.Atatilrk Cad.No:10/1. Murath/Tekirdag adre.sinde yer alan 
Tekirdag Muratl1 Fabrika §Ubesine ili§kin ili§kin olarak 26.07.2013 tarihli ve 503776 
numarah sanayi sicil belgesini almi§tir. 

• istiklal Kurtpmar Osb Mah.Atatilrk Cad. No:21/1 Muratl1 Tekirdag adresinde yer alan 
Tekirdag Muratl1 §Ubesine ili§kin olarak 07.12.2022 tarihli ve 805200 numarah sanayi 
sicil belgesini alm1§tir. 

• Horozluhan Mah.Ankara Cad. DI§ Kap1 No: 159 ic; Kap1 No: 1 Selc;uklu/Konya 
adresinde yer alan Konya §Ubesine ili§kin ili§kin olarak 11.08.2020 tarihli ve 757559 
numarah sanayi sicil belgesini lmI§tlr. --~•--i-,,,s, .. 
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Ki#sel Verilerin Korunmas, Kanunu 

KVKK, ki§isel verilerin i§lenmesinde ba§ta ozel hayatm gizliligi olmak iizere ki§ilerin temel 
hak ve ozgiirliiklerini korumak ve ki§isel verileri i§leyen gen;ek ve tiizel ki§ilerin 
yilkiimlilliikleri dilzenlemek ilzere c;1kanlm1~ ve 07.04.2016 tarihinde yilrilrlilge girmi~tir. 

KVKK, 95/46/EC say1h A vrupa Birligi Veri Koruma Direktifi dogrultusunda haz1rlanm1~t1r ve 
ki§isel verilerin hukuka aykm §ekilde toplanmas1, i§lenmesi, silinmesi, anonim hale getirilmesi 
ve aktanlmasma ili~kin idari yaptmmlar ongormektedir. KVKK uyarmca ki§isel veriler 
KVKK' daki istisnalar sakh kalmak ilzere, ilgili ki~inin ac;1k nzas1 olmaks1zm i§lenemez ve 
aktanlamaz. i~Ienmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas1 halinde ki§isel veriler resen 
veya ilgili ki§inin talebi ilzerine veri sorumlusu tarafmdan silinir, yok edilir veya anonim hale 
getirilir. Veri sorumlulanmn ve veri i§leyen gerc;ek veya tilzel ki§ilerin, ki§isel verilerin elde 
edilmesi sirasmda aydmlatma yilkilmlillilgil bulunmaktadir. 

Verisi i§lenen ilgili ki§ilerin veri sorumlusuna ba§vuru hakk1 bulunmaktadir. Veri sorumlusu 
ba§vuruda yer alan talepleri, talebin niteligine gore en k1sa silrede ve en gee; otuz giln ic;inde 
ilcretsiz olarak sonuc;landirmak zorundadir. Ki§isel verileri i§leyen gerc;ek ve tilzel ki§iler, veri 
i§lemeye ba§lamadan once VERBiS'e kaydolmak zorundadir. 

Sirket, i§bu izahname tarihi itibanyla VERBiS'e kay1th olup, ~irket tarafmdan i~lenen verilerin 
konusu ki~i gruplan ziyaretc;i, ilriln ve hizmet alan ki~iler, tedarikc;i c;ah~an ve yetkilisi, c;ah§an, 
stajyer ve c;ah~an aday1, hissedar, ortak ve potansiyel ilriln veya hizmet ahc1s1 grubundaki 
ki~ilerden olu~maktadir. Eide edilen kimlik ve ileti~im bilgileri kategorisinde bulunan ki~isel 
veriler yurt d1~ma aktanlmaktadir. VERBiS kay1tlarmda yer alan yurt d1~ma aktanm faaliyetleri 
KVKK ve sair mevzuat dahilinde gerekli dilzenlemelere esash bic;imde uyularak 
gerc;ekle~tirilmi~tir. Sirket faaliyetlerini KVKK'ya uygun hale getirmek ic;in, (i) biltiln ilgili ki~i 
gruplanm ic;erecek ~ekilde haz1rlanm1§ bir KVKK aydmlatma metni ve ac;1k nza beyam ile (ii) 
ki§isel veri saklama ve imha politikas1 olu~turmu§ ve kullamlan www.eksun.com.tr internet 
sitesinde yer vermi§tir. Sirket'in internet sitelerinde aynca ilgilinin talebini sunma imkam 
tamyan "Ki~isel Verilerin Korunmas1 Ba~vuru Formu" bulunmaktadir. Sirket'in her departmam 
ic;in ayn ayn tuttugu Ki~isel Verileri Koruma Kurumu'nun onermi§ oldugu KVKK Yaymlan 
No 30 i9erisindeki veri envanteri rehberi ile uyumlu veri envanteri bulunmaktadir. 

Giimriik Vergileri 

Taraflar arasmdaki gilmrilk ili§kilerine etkisi olabilecek §ekilde Tilrkiye ve diger illkeler 
arasmda gilmrilk birligi anla~mas1, serbest ticaret anla§mas1 ve gilmrilk tarifesi dt§l engeller gibi 
c;e§itli kanunlar ve yonetmelikler bulunmaktadir. Bir illkeye ihracat veya ithalat yap1lmasma 
karar verilmesi a~amasmda, ilgili illke ile herhangi bir anla~ma veya gilmrilk tarifesi d1~1 engel 
olup olmad1g1 kapsammda bu gilmrilk vergisi dilzenlemeleri dikkate almmahdir. 

Tilrkiye ve Avrupa Birligi gilmrilk vergisinin uygulanmasma ili~kin olarak 01.0l.1996'da 36. 
Tiirkiye -Avrupa Birligi Ortakhk Konseyi Karan ile Gilmrilk Birligi Anla§mas1 imzalanm1~t1r. 
Gilmrilk Birligi Anla§mas1 kap~ammda, tanm ilrilnleri gibi bir tak1m belirli ilrilnler dt§mdaki 
diger iirilnler eger Avrupa Birligi'nde serbest dola§tma tabi oldugunu ispatlayan bir dola~1m 
belgesine sahipse, herhangi bir vergi s1mrlamasma tabi olmadan ithal ve ihrac; edilebilir. 

Tiirkiye, Gilmrilk Birligi'ne dahil oldugu i9in, A vrupa Birligi ilrilnlerinin teknik mevzuatma 
uyum saglamay1 hedeflemi§, bu kapsamda Gilmriik Kanunu yilrilrliige girmi~tir. 

Gilmrilk Kanunu kapsammda Sirket, iirilnlerin ihracatma ili~kin olarak Ticaret Bakanhg1 



kontrollerinden veya gi.imri.ik mevzuatmm ongordi.igi.i basitle§tirilmi§ uygulamalardan 
faydalanmaktadir. 

Lisansszz Elektrik Uretim Tesisi izinleri 

Elektrik Piyasas1 Kanunu ve Lisanss1z Elektrik -Oretim Yonetmeligi uyarmca, belediyeler ve 
bunlarm bagh kurulu§lan ile sanayi tesisleri ve tanmsal sulama ama9h tesisler tarafmdan 
baglant1 anla§masmdaki sozle§me gi.ici.ini.in iki kat1 ile smirh olmak kayd1yla, yenilenebilir 
enerji kaynaklarma dayah i.iretim tesisleri on lisans ve lisans alma ile §irket kurma 
yi.iki.imli.ili.iklerinden muaft1r. 

Buna gore, tesisin kurulacag1 bolgede yetkili elektrik dag1tlm §irketine yaptlacak ba§vuru 
sonucunda olumlu baglantl gori.i§i.i verilmesi ve 9agn mektubu di.izenlenmesi halinde lisanss1z 
elektrik i.iretim faaliyeti ger9ekle§tirilebilir. Lisanss1z faaliyet, gi.ine§ enerjisi santralleri 
bak1mmdan 9at1, cephe ve arazi uygulamas1 §eklinde yi.iri.iti.ili.ir. ilgili tesisin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanhg1 tarafmdan kabul tutanagmm haz1rlanmas1 i.izerine, lisanss1z elektrik 
i.iretim faaliyeti yi.iri.iti.ilebilir. Sirket, Murath OSB'de bulunan i.iretim tesisinde, Sirket'in 
i.iretiminde kullamlmak i.izere, lisanss1z elektrik i.iretimi i9in baglantl ba§vurusu yapmt§ ve 
Murath OSB'nin Tekirdag'da bulunan tesisler bak1mmdan 20.08.2021 tarih ve 2021/229 say1h 
yaz1s1 uyannca uygunluk gori.i§i.i vermi§tir. Trakya Elektrik Dag1tlm A.S. Operasyon 
Direktorli.igi.i Piyasa i§lemleri Mi.idi.irli.igi.i tarafmdan 12.08.2021 tarihli E-90033-045.0 1-
634/1052989 say1h 9agn mektubunun almmas1 i.izerine T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanhg1 Ti.irkiye Elektrik Dag1t1m A.S. Genel Mi.idi.irli.igi.i Yatmmlar izleme Dairesi 
Ba§kanhg1'nca E- 71836423-60499-203252 say1h proje onay1 20.10.2021 tarihinde ahnmt§ttr. 

Sirket ile Trakya Elektrik Dag1t1m A.S. arasmda i.iretim tesisinde bulunan tesislere ili§kin 
olarak 17.11.2021 tarihli ve 13590205 3601061836 say1h baglant1 sozle§mesi imzalanmt§tlr. 

Ozel Giivenlik Hizmetlerine Dair Kanun 

Ozel Gi.ivenlik Hizmetlerine Dair Kanun uyarmca kurum ve kurulu§lar bi.inyesinde ki§ilerin 
silahh personel tarafmdan korunmas1, ozel gi.ivenlik birimi kurulmas1 veya gi.ivenlik hizmetinin 
i.i9i.inci.i ki§ilere gordi.iri.ilmesi ilgili valiligin iznine tabidir. Ozel gi.ivenlik iznini almadan ozel 
gi.ivenlik gorevlisi istihdam eden ki§iler veya kurulu§lann yoneticileri i.i9 aydan bir y1la kadar 
hapis veya adli para cezas1 ile cezalandmhr. 

Sirket'in ilretim tesislerinde kendi bi.inyesinde olu§turdugu ozel gi.ivenlik ekibini 
kullanmaktadir. Bu kapsamda, T.C Tekirdag Valiligi tarafmdan Sirket'in Murath Fabrika 
Bugday i§leme Tesisi i9in 2015/217 beige noh.1, 07.12.2015 tarihli ve Murath Fonksiyonel Un 
Kan§tmlar Tesisi i9in aym tarihli 2015/218 beige nolu ozel gi.ivenlik belgesi bulunmaktadir. 
Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in ise 465 beige nolu, 08.03.2021 tarihli ozel gilvenlik 
belgesi mevcutttir. Sirket'in depolarmin ozel gi.ivenligi buhinmamaktadir. Merkei Ofis'in 
gi.ivenligi ise Eksim Yatmm Holding tarafmdan, sahip oldugu gi.ivenlik izni kapsammda 
yi.iri.iti.ilmektedir. 

i~ Saglzg, ve i~ Giivenligi Kanunu 

i§ Saghg1 ve Gi.ivenligi Kanunu ve ilgili mevzuat1 kapsammda i§yerleri tehlike sm1flarma gore 
i.i9 kategoride sm1flandmlmaktadir. Bunlar 90k tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli i§yerleridir. i§ 
Saghg1 ve Gi.ivenligine ili§kin i§yeri Tehlike Sm1flan Tebligi Ek -1 numarah eki uyarmca 
tah1llarm ogi.iti.ilmesi ve un imalati (m1s1r unu, kepek, razmol dahil, pirin9 unu hari9) faaliyetini 
yi.iri.iten i§yerleri 90k tehlikeli sm1f i§yeri nitelendirmesine ve evden eve nakliyat dahil kara 
yolu ile yi.ik ta§1mac1hg1 hizmetleri ya n i.§Y~rler_i_J~hlikeli i§yeri nitelendirmesine tabidir. i§ 
Saghg1 ve Gi.ivenligi Kanunu uyaJ;I a J;,tj:"i§y~l:-1¢rirli"nd§ saghgl gilvenligi uzmam ve i§yeri 
hekimi ·revlendi . erekme • air .. Qok tehlikeli s1n1fta yer alan i§yerlerinin bu ki§ilere ek 
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olarak diger saghk personeli veya tam silreli i§yeri hekimi gorevlendirmesi zorunludur. Bu 
yilkilmlillilgil ihlal eden i§verenler her ihlalin niteligi dogrultusunda degi§iklik gosteren 
miktarda idari para cezalarma tabi tutulabilir. 

Sirket'in Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi, Murath Fabrika Bugday i§leme Tesisi, 
Muratl1 Fonksiyonel Un Kan§Imlar Tesisi tehlikeli i§yeri sm1fmda yer almakta olup i§ saghg1 
gilvenligi uzmam, i§yeri hekimi gorevlendirmesi gerekmektedir. Sirket'in merkez ofisi ise az 
tehlikeli sm1fta bulunmaktad1r. Sirket'in faaliyet gosterdigi depolarmda c;ah§am ise 
bululunmamaktad1r. Sirket, faaliyet gosterdigi tesisler ilzerindeki faaliyetlerini i§ Saghg1 ve 
Gilvenligi Kanunu ve ilgili mevzuata uygun §ekilde yilriltmektedir. 

Sirket'in Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi ic;in ilgili mevzuat uyarmca i§ saghg1 ve 
gilvenligi hizmetinin saglanmas1 ic;in Akademi i§c;i Saghg1 ve i§ Gilvenligi San. Tic. Ltd. Sti ile 
arasmda 14.06.2022 tarihli i§ Gilvenligi Hizmet Sozle§mesi imzalanmt§tlr ve.ilretim tesisine B 
sm1f1 i§yeri gilvenligi uzmam atanmI§tlf. Dretim tesisi 25.04.2019 tarihli Hizmet Alan i§yeri ile 
i§yeri Hekimi Arasmdaki Sozle§me uyarmca k1smi zamanh i§yeri hekimi c;ah§tmlmaktad1r. 

Sirket'in Tekirdag'da bulunan ilretim tesislerinden Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ic;in 
21.07.2020 tarihli Hizmet Alan i§yeri ile i§gilvenligi Uzmam Arasmdaki Sozle§me uyarmca B 
sm1fI i§ gilvenligi uzmam ve Muratl1 Fonsiyonel Un Kan§tmlan Tesisi ic;in 25.02.2019 tarihli 
Hizmet Alan i§yeri ile i§gilvenligi Uzmam Arasmdaki Sozle§me uyarmca C sm1f1 i§yeri 
gilvenligi uzmam c;ah§tmlmaktad1r. Her iki ilretim tesisi ic;in de 09.02.2018 tarihli Hizmet Alan 
i§yeri ile i§yeri Hekimi Arasmdaki Sozle§me uyarmca k1smi zamanh i§yeri hekimi 
c;ah§tmlmaktad1r. 

Son olarak, Sirket merkezi ic;in 29.11.2022 tarihli bir Hizmet Alan i§yeri ile i§yeri Hekimi 
Arasmdaki Sozle§me uyarmca k1smi zamanh i§yeri hekimi ve 29.11.2022 tarihli Hizmet Alan 
i§yeri ile i§gilvenligi Uzmam Arasmdaki Sozle§me uyarmca C sm1fI i§yeri gilvenligi uzmam 
c;ah§tmlmaktad1r. 

Sirket, faaliyet gosterdigi tilm i§yerlerinde i§ Saghg1 ve Gilvenligi Kanunu ve ilgili mevzuat1 
kapsammdaki yilkilmlilli.iklerini yerine getirmektedir. 

6.1.5. ihrac;c;1 faaliyetlerinin geli~iminde onemli olaylar: 

A§ag1daki tabloda, Sirketin faaliyetlerinin geli§iminde onemli olaylar yer almaktad1r. 

Tarih 

1996 

1999 

Geli me 

Sirket, 20.03:1996 tarihinde kuruculan ismail Fahreddin Tivnikli ve Metin Alpaslan 
tarafmdan Eksun Tanm Uriinleri Hayvanc1hk G1da Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi 
unvam ile kurulmu§tur. Aym yil, Tekirdag'da,- Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi 
faaliyete gec;mi§tir. 

Sirket, faaliyetlerine giinde 150 Mt/giin ogiltme kapasiteli tek hatla ba§lam1§, 1999 
yilmda gilnde 400 Mt/giin ogiltme kapasiteli ikinci bir hat (Biihler teknolojisi) faaliyete 
gec;mi§tir. 

2001 
Sirket, 04.09.2001 tarihinde nev'i degi§tirmek suretiyle, unvamm Eksun G1da Tanm 
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi olarak degi§tirmi§tir. 

2002 
Sirket, 2002 yilmda Altmapa Degirmencilik'i bilnyesine katarak, Alpa Unlan 
markas1yla lilks un pazarma girmi§ti~ ... ,~Itmap!!,!)egirmencilik, Alpa Unlan markas1 ile 
yapt1g1 ilretimle Tilrkiye'nin Ho ,~~twf. ti}~ir!r~n bilinen markas1d1r. 



Tarih Geli me 

Sirket, 2004 yilmda ise, Turkiye'nin bilinen paketli un markas1 Sinangil'i, bunyesine 
2004 katm1§tlr. -Oretimler, ileri teknoloji italyan italpack ve Alman Fawema marka 

makineleri ile gen;ekle§tirilmektedir. 

2006 
Sosyal sorumluluk amac1 da ic;eren paketli glutensiz un 2006 yilmda Sirket tarafmdan 
piyasaya arz edilmi§tir. 

2012 
Sirket, 2011 y1h iSO ilk 500 listesinde 433. s1rada yer alm1§tlr. Sirket, 2011 y1h hesap 
doneminden itibaren duzenli olarak iSO 500 listesine girmektedir. 

2012 

10.07.2012 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilen, 27.06.2012 tarihli gene! kurul karan 
ile Sinangil G1da Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.S. ve Safun Pazarlama A.S., tum aktif 
ve pasifleri ile birlikte kill halinde devrolmak suretiyle Sirketimiz bunyesinde 
birle§mi§tir. 

2015 
2015 yilmda, 150 Mt/gun hat kaldmlarak, yerine 280 Mt/gun ogutme kapasiteli (Selis 
teknolojisi) hat kurulmu§tur. 

2020 

2020 y1h sonunda ise, 600 Mt/gun kapasiteli (Selis teknolojisi) ilave hat daha faaliyete 
gec;irilerek, Muratl1 fabrikada 1.280 Mt/gun kapasiteye ula§1lm1§tlr. Muratl1 
Fonksiyonel Un (pastac1hk urunleri, ekmek kan§1mlan glutensiz un kan§1mlan, irmik, 
c;avdar vb.) Kan§1mlar Tesisi yakla§1k 12 mt/gun kapasiteye sahiptir. Sirket'in aynca, 
Konya fabrikada gunlilk 600 Mt/gun kapasiteli (Buhler teknolojisi) hattl mevcuttur. 
2020 yilmda yapilan yatmmla beraber fabrikalardaki toplam gunluk kmm kapasitesi 
1.880 Mt/gun olmu§tur. Sirket'in c;elik silolarmm hububat stoklama kapasitesi 51.766 
Mt (Muratl1 Fabrika 35.000 Mt ve Konya Fabrika 16.766 Mt) ve un stoklama kapasitesi 
10.500 Mt (Murath Fabrika 7.000 Mt ve Konya Fabrika 3.500 Mt)'dir. 

Sirket AR-GE merkezi, resmi olarak 2020 yilmda faaliyetine ba§lami§tlr. ilk yd 4 adet 
proje hayata gec;irilmi§tir. Sirket, bu projeler ile, hem yeni tesis kurulumu, hem de 
Sinangil markas1 ile ilk defa yeni nihai urun segmentine gec;erek yenilik ad1mlan 
at1lm1§tir. -Orun portfoyil geli§tirilerek, unun dogal olarak zenginle§tirilme 
c;ah§malannda ilerleme saglanm1§tir. AR-GE merkezi ile beraber nitelikli personel 
say1s1 artirilml§tlr. Gerek universiteler, gerekse farkh AR-GE merkezleri ile proje 
c;ah malan ve i birlikleri a ilarak akademik bil i ak1§1 sa wlanm1 tlr. 
Sirk~t, dijital donu§Um kapsammda, operasyonun uc;tan uc;a izleriebildigi, CANIAS 
ERP surecini 2020 ilmda tamamlami§tir. 

Sinangil, gunumilzde bir g1da markas1 olarak geni§ uriln yelpazesiyle marka 
bilinirliligini unun otesine ta§1m1§tlr. G1da alanmda yapt1g1 AR-GE ve inovasyon 
c;ah§malan, urun c;e§itliligi, kalite ve pazar penetrasyonu, bugun Sinangil'i illkemizde 
bilinen g1da markalarmdan biri konumuna getirmi§tir. Sirket, Tekirdag ve Konya'da 

· bulunan uretim tesislerinde yaptlg1 kapasite yatmmlan ile tam otomatik Fawema 
paketleme sistemleriyle 400 ton/gun paket uretim kapasitesine 91km1§tir. Bugun 
Sinangil §emsiyesi altmda; c;ok amac;h paket unlan, ozel amac;h paket unlan, kek unlan, 
her tiirlu katkilar, haz1r ekmek kan§1mlan, pi§irme yard1mcilan ve glutensiz un sat1§lan 
yapilmaktadir. 
30.07.2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilen, 24.07.2020 tarihli genel kurul karan 
ile Altmapa Degirmencilik um aktif ve pasifi ile birlikte kill halinde devrolmak 
suretiyle Sirketimiz bunye · de bide$fflf~'ffr':·'1,_,,_, 
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Tarihl Gelisme 

Sirket'in Muratl1 Fabrika Bugday i~Ieme Tesisi'nin 9atlsmda oztiiketirn i9in kurulan 
350 KwH 9at1 GES projesi 2021 yilmda devreye almrn1~t1r. Halihaz1rda gilnlilk enerji 
tiiketirninin bir bolilrnil off-grid (kapah devre) GES yatmrnmdan kar~Ilanrnaktad1r. 
Elektrik Piyasas1 Kanunu ve Lisanss1z Elektrik 0-retirn Yonetrneligi uyannca, 

2021 
belediyeler ve bunlarm bagh kurulu~lan ile sanayi tesisleri ve tanrnsal sularna arna9h 
tesisler tarafmdan baglantI anla~rnasmdaki sozle~rne gilcilniln iki kat1 ile sm1rh olrnak 
kayd1yla, yenilenebilir enerji kaynaklarma dayah ilretirn tesisleri kurma yetkisini 
haizdir. Bu kapsarnda, Murath Fabrika Bugday i~Ierne Tesisi ve Sel9uklu Fabrika 
Bugday i~Ierne Tesisi tesislerirnizin enerji ihtiyac1 i9in, 2024 y1h i9erisinde yakla~1k 28 
MW kurulu gilcilnde yenilenebilir enerji santrali yatmrn1 planlanrnaktad1r. 

2021 
Sirket, Atihrn Unlu Marnilller'i Nisan 2021 'de firma ortaklarmdan satm alrn1~t1r ve 
Arahk 2021 'de Eksirn Y atmrn Holding' e satrn1~tlr. 

0-retirn faaliyetlerinin yilriltilldilgil tesislere ait gayrirnenkullerden, Sel9uklu Fabrika 
2021- Bugday i~Ierne Tesisi 2021 yilmda, Murath Fabrika Bugday i~Ierne Tesisi ise 2022 
·2022 y1lmda, Albaraka - Eksirn GYF'ye sat1lrn1~t1r. Fon ile Sirket arasmda, bu 

gayrirnenkuller i9in 5 yilhk kira sozle~rnesi irnzalanrn1~t1r. 

2022 
Sirket, 2011 hesap donerninden itibaren dilzenli olarak iSO 500 listesine girrnektedir. 
2021 y1lmda da iSO ilk 500 listesinde 324. s1rada yer alrn1~t1r. 

2022 
Sirket, tek pay sahipli anonirn ~irkete donil~rnil~tilr. Sirket'in ger9ek ki~i ortaklan, 
paylanm Eksirn Yatmrn Holding'e devretrni~lerdir. 

6.1.6. Depo sertifikasm1 ihrac; eden hakkmdaki bilgiler 

Yoktur. 

6.2. Yatmmlar: 

6.2.1. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibar1yla ihrac;c;mm 
onemli yatmmlari ve bu yatmmlarm finansman ~ekilleri hakkmda bilgi: 

Yatmin A~1klamalart (TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Arazi ve arsalar - 1.260.328 100.000 3.323.000 

Yeralt1 ve yeriistii dilzenleri - - - -
Binalar 200.000 - 4.597.198 -
Binalar Leasingli 24.000 - -
Tesis, makine ve cihazlar 1.339.399 3.362.630 3.128.455 4.921.131 

Tesis, makine ve cihazlar leasing 7.996.050 6.480.783 - -
Ta§1tlar 163.467 226.500 - 8.201 
Demirba§lar 326.598 1.542.538 2.067.663 2.003.666 

Y apdmakta olan yatmmlar - 21.539.157 723.861 327.560 

Ozel maliyetler - 1.750 - -
Toplam 10.049.514 34.413.686 10.617.177 '10.583.558 

f 



gereksinimi dogmu§ ve bu dogrultuda, dt§andan tedarikle sUrdUrdUgU sUreci, §irket 9at1s1 
altmda i§letebilmek adma kapasite artt§l yatmmlan ger9ekle§tirilmi§tir. 

~irket, 2019 ytlmda Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi binas1 i9in ozkaynaklarmdan, 
200.000 TL'lik yatmm yapmt§tlr. Aym y1i i9erisinde ger9ekle§en, Sel9uklu Fabrika Bugday 
i§leme Tesisi bina yatmmmm maliyeti 24.000 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 

~irket, 2019 ytlmda Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nde 3. Unite (600 mt/giln) un 
degirmeni hattl i9in, ozkaynaklar ile 734.244 TL ve leasing yontemi ile 7.996.050 TL yatmm 
harcamas1 yapmt§ttr. 

~irket, aym ytl Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nde 3.Unite (260 mt/gUn) un degirmeni 
hattl i9in, ozkaynaklardan 605.155 TL yatmm yapmt§tlr. 

Aynca, Muratl1 ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi lojistik hizmetlerinde kullamlmak 
Uzere, 163.467 TL ta§It ahm1 ger9ekle§tirilmi§ olup, 326.598 TL demirba§ yatmm1 yaptlm1§tlr. 

~irket, 2020 yilmda ise, Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nin 3. Unite (600 mt/gUn) un 
degirmeni hattl ve binas1 i9in, 6.480.783 TL'si leasing olmak Uzere, toplam 26.855.555 TL 
yatmm yapm1§t1r. Bunun dt§mda, Murath'da 3.750.924 TL degerinde arsa ahm1 yaptlmt§tlr. 

Aynca, Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nin lojistik hizmetlerinde kullamm amac1 ile 
226.500 TL ta§It ahm1, 1.270.030 TL tutarmda demirba§ yatmm1 yap1lm1§tlr. ~irket, aym yll 
ozkaynaklan ile Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi 3.Unite (260 mt/gUn) un degirmeni 
hattl i9in 776.091 TL yatmm harcamas1 yapml§ttr. Aynca, Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme 
Tesisi i9in 272.508 TL demirba§ yatmm1 ve 1.260.328 TL'lik arsa ahm1 yaptlmt§ttr. 

~irket, 2021 ytlmda Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nin 3. Unite (600 mt/giln) un 
degirmeni hattl i9in, ozkaynaklarmdan 3.852.316 TL, yatmm binas1 i9in ise 4.597.198 TL 
yatmm harcamas1 ger9ekle§tirmi§tir. Aynca, 100.000 TL'lik arsa ahm1 ve 2.067.663 TL 
demirba§ yatmm1 yaptlm1§t1r. 

~irket, 2022 ytlmm ilk 9 ayhk doneminde, toplam 10.583.558 TL yatmm yapmt§ttr. Tesis 
makine ve cihazlar i9in, (bugday ovalama makinesi 961.000 TL, vals topu yatmm1 686.400 
TL, bugday nem ol9Um ve tavlama makinesi 448.887 TL, kare elek makinesi 358.007 TL, 9op 
sensoril eksantrikli 296.428 TL, 3. Unite otomasyon 251.147 TL ve diger ekipman ahmlan) 
toplam 4.921.131 TL yatmm ger9ekle§mi§tir. ~irket, ayn1 ytl i9erisinde enerji yatmmlarma 
ili§kin olarak 3.323.000 TL tutarmda arazi ve arsa ahm1 ger9ekle§tirmi§tir. 

Aynca, demirba§ ahmlan i9in (asansor yap1m1 315.000 TL, turnike sistemi 174.762 TL, 
dogalgaz elektronik saya9 uzaktan izleme 85.996 TL ve diger demirba§ ahmlan) toplam 
2.003.666 TL yatmm ger9ekle§mi§tir. 

6.2.2. ihra'r'r• tarafmdan · yapdmakta olan yat1~1mlarmm niteligi, ta~amlanma derecesi, 
cografi dag1hm1 ve finansman ~ekli hakkmda bilgi: 

30.09.2022 tarihi itibanyla devam eden yatmmlarm toplam tutan 331.290 TL'dir. Soz konusu 
yatmm, fabrikalarm elektrik ihtiyacm1 kar§tlamak Uzere yaptlmas1 planlanan yenilenebilir 
enerji yatmmlan kapsammda yaptlan proje-etild harcamalarmdan olu§maktadtr. Bu yatmmlar 
ozkaynak ile finanse edilmi§tir. 

6.2.3. ihra'r'rlDID yonetim orgam tarafmdan gelecege yonelik onemli yatmmlar hakkmda 

~h:::;~~~ :~::~y1c1 olarak ah/nan karar~;:,~,,,;i~~;:., sozle~meler ve diger giri~imler 
,;.:.•!• ~{ ~1 ';J ~1\ 
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6.2.4. ihra~~•yla ilgili te~vik ve siibvansiyonlar vb. ile bunlarm ko~ullan hakkmda bilgi: 

Sirket, 25.06.2020 tarihinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1'ndan AR-GE Merkezi Belgesi 
alm1§t1r. AR-GE merkezi belgesine sahip olan i§letmeler, AR-GE Kanunu kapsammda saglanan 
te§vik ve muafiyetlerden yararlamr. 

Sirket'in, Ticaret Bakanhg1 ihracat Genel Mildilrlilgil tarafmdan verilen Dahilde i§leme izin 
Belgesi bulunmaktadir. Dahilde i§leme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafmdan, ihra9 ilriinleri 
ilretmek i9in gerekli olan ve ithal edilen, bu yiizden de ithali gilmrilk vergisine tabi hammadde 
ya da girdilere, gilmriik muafiyeti getiren, bir ihracat1 te§vik sistemidir. Bu beige kapsammda, 
Sirket, bugday ithalatmm ger9ekle§tirilmesini milteakip, ithal edilen bugdaya tekabiil eden 
miktarda, bugday unu ihracat1 yapilabilmektedir. Dahilde i§leme rejimi kapsammda, Gilmriik 
vergisi ve KDV muafiyeti bulunmaktad1r. 

Sirket'e, T.C. Maliye Bakanhg1 Gelir idaresi Ba§kanhg1, Bilyiik Milkellefler Vergi Dairesi 
Ba§kanhg1 tarafmdan, indirimli Teminat Uygulamas1 Sistemi Sertifikas1 (iTUS) verilmi§tir. 
iTUS, KDV iade hakk1 doguran i§lemleri bulunan ve kendileri i9in belirtilen, genel ve ozel 
§artlan birlikte ta§1yan, milkelleflerin iade alacaklarmm, indirimli teminat yoluyla ve makul 
silrelerde, iadesine imkan veren bir sistemdir. 

Sirket, Gilmrilk Kanunu kapsammda, ilrilnlerin ihracatma ili§kin olarak, Ticaret Bakanhg1 
tarafmdan, 21/34/OKS/0428 numaras1 ile dilzenlenen, Onaylanm1§ Ki~i Statil Belgesi temin 
etmi~tir. Bu kapsamda, Sirket, kolayla§tmlm1§ emniyet ve gilvenlikle ilgili gilmriik 
kontrollerinden veya gilmriik mevzuatmm ongordilgil, basitle~tirilmi§ uygulamalardan 
faydalanmaktadir. 

7. FAALiYETLER HAKKINDA GENEL BiLGiLER 

7.1. Ana faaliyet alanlan: 

7.1.1. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibariyla ana 
iiriin/hizmet kategorilerini de i~erecek ~ekilde ihra~~• faaliyetleri hakkmda bilgi: 

A. Genel Bak•~ 

Sirket, 1996 yilmda, Tekirdag'da Eksun Tanm Uriinleri Hayvanc1hk G1da Sanayi ve Ticaret 
Limited Sirketi olarak kurulmu§tur. Sirket ilnvam, 2001 yilmda anonim §irkete 
donil§tilrillmil§tilr. 

Sirket'in temel faaliyet alam, her tilrlil un ve unlu mamuller, katk1h un, her tilrlil en alt milsli, 
miks unlar, tam kan§Im veya. premiksler, ni~asta, pi§irme yard1mcilan, her tilrlil katkilar ve 
pastac1hk mamullerini imal etmek, ahp satmak, ithal ve · ihra9 etmek, transit ticaretini 
yapmaktir. 

Sirket'in merkezi istanbul iii, 0-skildar il9esi, Altunizade'dedir. Sirket, Tekirdag'da 2 adet ve 
Konya'da 1 adet olmak i.izere toplamda 3 tesis ile i.iretim faaliyetlerinde bulunmaktad1r. 

Sirket, yakla§ik 600 bin mt/yil kurulu ilretim kapasitesiyle, yakla~1k 500 bin mt/yil yerli ve ithal 
bugdaym tedariki, depolanmas1, i.iretimi ve un haline getirilerek, hem kendi markalan hem de 
ozel markah olarak paketlenmesi, sevkiyat1, sat1~1, tahsilat1, sat1§ sonras1 kalite destek 

.r .- 1 ~-- .. _.. :/:_.;'>,J,;:., operasyonlanyla i9 ve di§ piyasaya i.irilnlerinin arzm1 ger9ekle§tirmektedir. 
1~: I -~.,;. •"~ ,-,. '• ~ •l~J-~ 

l'>-\. .."'~• · f';;_-;,°§jrket, ilrettigi tilm ilrilnlerin hammaddesini yil boyunca planh tedarik etmekte, yurt i9i ve yurt 
{ )' /?;: ':;,'\ ' i\l§4f§1 pazarda verdigi sat1§ sonras1 gulamalan ile imalathaneler (fmnlar, pide salonlan, 

'~:: \ ( ),\:..,. ~1".i: "'i. i'J{~stane, baklava ve borek9iler, owl r vb.) ve tilketicilere destek vermektedir. 
":;/ \'"', \J··~-: ~, . 1' .,,:-:.· ,,~- ;\'' ,,. 

\~,_; ... ',·>,;·:::-·~-~··,:,l>t.~sirket, 2021 y1h iso ilk 500 istesi i9erisinde, i.iretimden sat1~lara gore 324. s1rada yer 
··r;.:~'.\!\,_,:;·/~-;.;,~r'.t~ ,~lc aim ktad1r.Kaynak:htt s:// .iso500.or .tr/eksun- ida-tarim-san-ve-tic-
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as?yil=202l&birinci500=1 ~irket, Nielsen IQ Raporu'na gore, Ocak-Eylill aras1 9 ayhk 
donemde Toplam Perakende Un Pazan'nda %8,1 tonaj pay1 ve %9,7 has1lat pay1 ile (market 
markalan toplam1 hari9 tutulmaktadir) pazar lideri konumundadir.[Kaynak: 20.01.2023 tarihli 
Nielsen IQ Raporu] 

~irket'in merkez ve i.iretim tesis bilgileri a~ag1da yer almaktadir: 

• istanbul: 

o ~irket'in genel merkezi 0-ski.idar il9esi, Altunizade'dedir. 

• Tekirdag: 

o Muratl1 Fabrika Bugday i~leme Tesisi, 1.280 mt/gi.in bugday kmm kapasitesine 
sahiptir. 

o Muratl1 Fonksiyonel Un (pastac1hk i.iri.inleri, ekmek kan~1mlan glutensiz un 
kan~1mlan, irmik, 9avdar vb.) Kan~1mlar Tesisi yakla~1k 12 mt/gi.in kapasiteye 
sahiptir. 

• Konya: 

o Sel9uklu Fabrika Bugday i~leme Tesisi, 600 mt/gi.in bugday kmm kapasitesine 
sahiptir. 

B. SatJ~lar 

B.1 Kanai Bazmda SatJ~lar 

Net 2019 2020 2021 2021/9 2022/9 
Sah~lar 01.01.2019 Sah~ 01.01.2020 Sah~ 01.01.2021 Sah~ 01.01.2021 Sa~ 01.01.2022 Sah~ 2020/2019 2021/2020 
(Milyon 31.12.2019 Pay, 31.12.2020 Pay, 31.12.2021 Pay1 30.09.2021 Pay1 30.09.2022 Pay1 % % 
TL) 
EDT 600 %64,8 612 %58,8 1.014 %65,5 619 %63,2 1.626 %57,8 %2,0 %65,7 
Perakende 124 %13,4 196 %18,8 242 %15,6 133 %13,6 308 %10.9 %57,6 %23,5 
ihracat 201 %21,7 233 %22,4 293 %18,9 227 %23,2 878 %31,2 %15,6 %25,8 
Genel 

926 %100 l.041 %100 1.549 %100 979 %100 2.812 %100 %12,4 %48,8 Toplam 

Net 
2019 2020 2021 2021/9 2022/9 

Sa~Iar 
01.01.2019 Sa~ 01.01.2020 Sah~ 01.01.2021 Sah~ 01.01.2021 Sah~ 01.01.2022 Sah~ 2020/2019 2021/2020 

(Ton) 31.12.2019 Pay1 31.12.2020 Pay1 31.12.2021 Pay1 30.09.2021 Payi 30.09.2022 Pay1 % % 

EDT 320.208 %68,9 319.268 %67,1 342.233 %70,8 235.941 %68,1 289.115 %69,0 -%0,3 %7,2 
Perakende 46.299 %10,0 58.992 %12,4 52.853 %10,9 33.564 %9,7 30.442 %7,3 %27,4 -%10.4 
lhracat 98.521 %21,2 97.382 %20,5 88.391 %18,3 77.040 %22,2 99.577 %23,8 -%1,2 -%9,2 
Genel 

465.027 %100 475.642 %100 483.477 %JOO 346.545 %100 419.13~ %100 %2,3 %1,6 Tonlam 

2022/2021 
% 

%162,7 
%131,6 
%286,1 

%187,l 

2022/2021 
% 

%22,5 
-%9,3 
%29,3 

%20,9 

~irket'in ana sat1~ kanallan (i) EDT, (ii) perakende kanah ve (iii) ihracat kanah olarak 
ozetlenebiiir. 2022 y1lmm ilk 9 ay1 itibanyla, ~irket ne·t satI~larmm yukanda bahsedilen satI~ 
kanallan bazmda dag1hm1, EDT %57,8, ihracat kanah %31,2, perakende kanah %10,9 olarak 
ger9ekle~mi~tir. 2022 y1h ilk 9 ay itibanyla, sat1~larm ton olarak satl~ kanallan bazmda 
dag1hm1, EDT %69,0, ihracat kanah %23,8, perakende kanah %7,3 olarak ger9ekle~mi~tir. 
Uri.in kmhm detaylan a~ag1da gosterilmi~tir. 

~irket'in 2022 yilmm ilk 9 ayhk donemde satI~ yapt1g1 en bi.iyi.ik ilk 10 mi.i~terisinin, 2019, 
2020 ve 2021 y11lan ile 2021 ve 2022 ilk 9 ayhk donemlerdeki net sat1~ tutarlan ve satI~ paylan 
a~ag1da gosterilmektedir. 



iLK IO Mll$TERi 01.01.2019 Sa~Pay, 01.01.2020 Sah~ Pay, 01.01.2021 Sah~ Pay, 01.01.2021 Sah~ Pay, 01.01.2022 Sah~ 
(MiLYONTL) 31.12.2019 3).12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 Pay1 

I. MUSTERi - %0,0 23 %2,2 73 %4,7 83 %8,4 279 %9,9 

2. MUSTERi - %0,0 17 %1,6 91 %5,9 55 %5,6 174 %6,2 

3. MDSTERi - %0,0 - %0,0 - %0,0 34 %3,5 132 %4,7 

4. MDSTERi 36 %3,9 5 %0,5 34 %2,2 32 %3,3 126 %4,5 

5. MOSTERi 2 %0,2 3 %0,3 8 %0,5 20 %2,0 57 %2,0 

6.MDSTERi 11 %1,2 20 %1,9 31 %2,0 20 %2,0 51 %1,8 

7.MUSTERi - %0,0 7 %0,7 31 %2,0 18 %1,9 48 %1,7 

8.MDSTERi 10 %1,1 20 %1,9 38 %2,4 16 %1,6 45 %1,6 

9. MDSTERi 13 %1,4 25 %2,4 - %0,0 14 %1,4 42 %1,5 

IO. MDSTERi 8 %0,9 10 %1,0 14 %0,9 13 %1,3 32 %1,1 

iLKIOMU$T. 
TOP. 80 %8,7 131 %12,5 319 %20,6 304 %31,0 987 %35,1 

GENEL TOPLAM 926 %100 1.041 %100 1.549 %100 979 %100 2.812 %100 

i. EDT: 
NetSah~lar 01.01.2019 2019 01.01.2020 2020 01.01.2021 2021 01.01.2021 2021/9 01.01.2022 2022/9 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
(milyonTL) 31.12.2019 Sa~ 31.12.2020 Sah~ 31.12.2021 Sah~ 30.09.2021 Sah~ 30.09.2022 Sa~ % % % 

Pay, Pay, Pay, Pay, Pay, 

EkmeklikUn 293 %48,8 327 %53,5 475 %46.9 298 %48,2 764 %47,0 %11,7 %45,3 %156,3 
Horeca Un 116 %19,3 117 %19,l 190 %18,7 119 %19,2 300 %18,5 %1,2 %62,2 %152,1 
Endiistriyel 
Un 35 %5,9 48 %7,9 102 %10,0 56 %9,0 212 %13,0 %36,3 %111,0 %281,6 
Tali Oriinler 156 %26,0 120 %19,5 248 %24,4 146 %23,6 349 %21,5 -%23,5 %107,1 %139,2 
EDT 600 %100 612 %100 1.014 %100 619 %100 1.626 %100 %2,0 %65,7 %162,7 
Genel 
Toolam 926 %64,8 1.041 %58,8 1.549 %65,5 979 %63,2 2.812 %57,8 %12,4 %48,8 %187,l 

NetSah~lar 01.01.2019 2019 01.01.2020 2020 01.01.2021 ·. 2021 01.01.2021 2021/9 01.01.2022 · 2022/9 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
(Ton) 31.12.2019 Satcy 31.12.2020 Sah~ 31.12.2021 Sah~ 30.09.2021 

Pay, Payi Pay, 

EkmeklikUn 144.632 %45,2 136.878 %42,9 141.965 %41,5 98.680 
Horeca Un 48.745 %15,2 44.271 %13,9 51.257 %15,0 36.045 
Endiistriyel 
Un 17.718 %5,5 21.655 %6,8 31.549 %9,2 19.187 
Tali Oriinler 109.113 %34,1 116.464 %36,5 117.462 %34,3 82.030 
EDT 320.208 %100 319.268 %100 342.233 %100 235.941 
Genel 
Toolam 465.027 %68,9 475.642 %67,1 483.477 %70,8 346.545 

EDT'deki ilrilnler hakkmda ozet bilgiler asag1da sunulmustur. 

SEGMENT 

PROFESYONEL 
EKMEKLIK, OZEL 

AMA~U 

25 kg, 50 kg· 

Sa~ 30.09.2022 Sab~ % % 
Pay, Payt 

%41,8 121.254 %41,9 -%5,4 %3,7 
%15,3 36.091 %12,5 -%9,2 %15,8 

%8,1 31.002 %10,7 %22,2 %45,7 
%34,8 100.768 %34,9 %6,7 %0,9 
%100 289.115 . %100 -%0,3 %7,2 

%68,l 419.134 %69,0 %2,3 %1,6 

ORON GORSaLERI 

EDT; otel, hastane, okul, pastane, firm, fast food, restorant, kafe, bi.ife, i;ay bahi;esi, ilretim 
tesisi, ofis gibi ev d1~1 olarak tarif edilen yerlerde yaptlan tilketimleri kapsayan sat1~ kanahdir. 

EDT sat1~lan, 2022 ytlmm ilk 9 aymda, 2021 y1hmn ilk 9 ayma gore % 162, 7 bilyilyerek 
1.625.988.996 TL'ye ula~m1~tir. Ton olarak ise, 2022 y1lmm ilk 9 aymda, 2021 ilk 9 ayma gore 
%22,5 bilyilyerek 289.115 tona ula~m1~tir. 

% 

%22,9 
%0,1 

%61,6 
%22,8 
%22,5 

%20,9 



EDT, kendi ic;inde 4 ana kategoriyi bannd1rmaktadtr. Bu kategoriler, (i) ekmeklik un, (ii) 
endiistriyel un, (iii) HoReCa un ve (iv) Tali Uriinler kategorileri olarak adlandmlmaktadtr. 

(i) Ekmeklik Un 

Ekmeklik un kanalmdaki sat1§lar, 2022 yilmm ilk 9 aymda, 2021 yilmm ilk 9 ayma gore, 
%156,3 biiyiiyerek 764.315.031 TL'ye ula§mI§tir. Ton olarak ise, 2022 y1hnm ilk 9 aymda, 
2021 'in ilk 9 ayma gore, %22,9 biiyiiyerek 121.254 tona ula§mI§ttr. 

TMO regiilasyonu kapsammda ekmeklik un satt§lan ic;in 30.09.2022 itibanyla son 12 ayhk 
donemde un taahhiidii 123.977 ton, bugday tahsisi 165.775 tondur. 

Sirket, bu kategorideki satI§lanm, ekmek iiretimi olan fmnlar, pide, simit ve unlu mamiiller 
ilreten i§letmelere yapmaktadtr. 

(ii) Endiistriyel Un 

Endiistriyel un kanalmdaki satI§lar, 2022 y1hmn ilk 9 aymda, 2021 yilmm ilk 9 ayma gore, 
%281,6 biiyiiyerek 212.090.259 TL'ye ula§mI§tlr. Ton olarak ise, 2022 yilmm ilk 9 ay1 
itibanyla, bir onceki yilm ilk 9 ayma gore, %61,6biiyiiyerek,31.002 tona ula§mI§ttr. 

Sirket, endiistriyel un kanalmda satt§lanm, paketli ekmek, biskiivi, gofret, pizza gibi iirilnlerde 
unu hammadde olarak kullanan, kurumsal c;apta faaliyet gosteren, un ve unlu mamiil ve/veya 
yan mamiil ilretimi yapan, biiyiik fabrika ve i§letmelere yapmaktadtr. Sirket, endiistriyel 
ilrilnlerini, silobash, 25 kg ve 50 kg c;uval, kag1t ve Big Bag ambalajlarda, mii§terilerinin 
ihtiyac;larma gore satmaktadtr. 

Sirket, endiistriyel mil§terilerinin ihtiyac;larma gore, mil§terilerinin belirledigi spesifikasyonlar 
c;erc;evesinde verdikleri ozel sipari§ler ic;in imalat yapabilmektedir. 

(iii) HoReCa Un 

HoReCa un kanalmdaki satt§lar, 2022 ilk 9 aymda, 2021 yilmm ilk 9 ayma gore %152,1 
biiyiiyerek 300.187.608 TL'ye ula§mI§ttr. Ton olarak ise, 2022 yilmm ilk 9 aymda, bir onceki 
yilm ilk 9 ayma gore, %0,1 biiyilyerek 36.091 tona ula§mI§tlr. 

Sirket, HoReCa un kanalmda satt§lanm baklava, borek, lava§, yufka ve tilrevi ilriinlerin 
iiretildigi imalathane, fabrika ve endiistriyel mutfaklara yapmaktadtr. 

(iv) Tali Uriinler 

Tali iiriinler, 2022 ilk 9 aymda, 2021 yilmm aym donemine gore, %139,2 biiyiiyerek 
349.396.096 TL'ye ula§mI§ttr. Ton olarak ise, 2022 yilmm ilk 9 aymda, bir onceki yilm ilk 9 
ayma gore, %22,8 biiyilyerek 100.768 tona ula§mI§ttr. 

Tali iiriinler, bugday unu ilretimi yapilirken bugdaym un k1sri11 haricinde kalan "kepek, kmk 
bugday, razmol" gibi 91ktilan ic;ermektedir. Un iiretiminin ana hammaddesi olan bugdaydan 
ortalama %25 oranmda tali iiriln elde edilmektedir. 

Tiirkiye'deki tali iiriln arz1 pazan beslemek ic;in yeterli olmad1gmdan, yurt ic;i iiretim 91kt1s1 tali 
iirilnler kadar da yurt dt§mdan ithal yolla getirilmektedir. Yem ham maddeleri iireticileri ve 
g1da firmalan tarafmdan talep edilen tali iiriinler, biiyiik oranda, kanath, kiic;iik-biiyiik ba§ 
hayvan, sokak hayvanlan, su iiriinleri canhlan ic;in yem ya da mama yap1mmda girdi olarak 
kullamlmaktadtr. Oreticiler, dogrudan benzer iiriln grubuna sahip bolgesel firmalar olabildigi 
gibi, Sirket'in yan mamul ilriinlerini girdi olarak kullanan yem sanayi firmalan ile hammadde 
olarak kullanan g1da sanayi firmalan da olabilmektedir. 

Sirket'in mii§terileri tarafmdan yogun l~P- ·•~qF.¢.n'flli,,~riinler ic;in dogal bir i§ plam ortaya 
91km1~ttr. Bugday tedariki neden"i); z~f~t.{Jc;inde "'~f\l.Q.\i kanallan kullanarak ba§ta haztr 

_ , ./l 4 ... .:.{? ........ ;~....... • (. 1 \\ 
•·. jii ,., i:t 71fr· ~~'\\ . 1A'',, 'j. YAPI K E[,!i ATl~!M MENKUL 

J '.'.: ~, j '. I ij},i,t~ E "'RA.$. /4~~::::--
. , ... '. .. ,\1. '; ,-,:<i \0::-- ~'.:.~:i --· :~? ,~;i L •en 1al si COmerl Sokak N""'"o ~-
. · _., ~ ~~ ••.r .... \. ~. -< J .,.. -~ ,.'~.:' }f1~• k D: 2 - 22 - 23 - , - 2 

,a.ii'l;1.~ -_ ~:.\ ,· __ ·\ .... ,\ __ "'··-·--~,.._.·~":~.._; Jj~5•· P~t 4330 Loven - 8v9iktar,; / iST/\NBUL 
lfOAs. \,;,, '"';,,_· ·-'·.,; ,,;i ,,.,:· , .. ,ti- ,•~·•· Sic o: 257669 I Mersis _No: 0388-0023-1910-0016 

. 1 ·o Mart 202!.L:.:, ·1,~_:•'.\:'.:);.;,,,il www.ykyalirun.com.lr 



mil~terileri olan "kepek" olmak ilzere yem ham maddesi olarak pazarda talep goren "m1S1r, 
arpa, ay9i9ek kilspesi, yemlik kmk bugday'' gibi ham madde baglanttlan i9in yurt d1~1 
tedarik9ilerle goril~melere ba~lanm1~tir. 2023 yilmda ve ilerleyen y11larda sezona gore (harman 
zamanlan, pazar ihtiya9lan) uygun ham maddeler getirilerek sat1~m limanlardan, depolardan 
yaptlmas1 planlanlanmaktadir. 

ii. Perakende Kanah: 

2019 2020 2021 2021/9 2022/9 
NetSa~lar 01.01.2019 Salt~ 01.01.2020 Sah~ 01.01.2021 Sah~ 01.01.2021 Sah~ 01.01.2022 Sah~ 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
(Milyon TL) 31.12.2019 Pay, 3I.12.2020 Pay, 31.12.2021 Pay, 30.09.2021 Pay, 30.09.2022 Pay, % % % 

Paketli Un 120 %96,2 189 %96,3 236 %97,S 128 %96,4 295 %96,0 %57,7 %25,0 %130,6 

HazirPaketli s %3,8 7 %3,7 6 %2,S s %3,6 12 %4,0 %54,1 -%17,4 %158,8 
Oriinler 
Perakende 124 %100 196 %100 242 %100 133 %JOO 308 %100 %57,6 %23,5 %131,6 
Genel 

926 %13,4 1.041' %18,8 1.549 %15,6 979 %13,6 2.812 %10,9 %12,4 %48,8 %187,1 Toplam 

2019 2020 2021 2021/9 2022/9 
NetSa~lar 01.01.2019 Sah~ 01.01.2020 Sa~ 01.01.2021 Satt1 01.01.2021 Sa~ 01.01.2022 Sah1 

2020/2019 
2021/2020 2022/2021 

(Ton) 31.12.2019 Pay, 3I.12.2020 Pay, 31.12.2021 Pay, 30.09.2021 Pay, 30.09.2022 Pay, 
% 

% % 

PaketliUn 45.342 %97,9 57.819 %98,0 52.180 %98,7 32.997 %98,3 29.917 %98,3 %27,S -%9,8 -%9,3 
Haz1rPaketli 

956 %2,1 1.172 %2,0 672 %1,3 567 %1,7 525 %1,7 %22,6 -%42,6 -%7,S Oriinler 
Perakende 46.299 %100 58.992 %100 52.853 %100 33.564 %100 30.442 %100 %27,4 -%10,4 -%9,3 
Genel 

465.027 %10,0 475.642 %12,4 483.477 %10,9 346.545 %9,7 419.134 %7,3 %2,3 o/ol,6 %20,9 Toolam 

Perakende kanalmdaki Urilnler hakkmda ozet bilgiler ~ag1da sunulmu~tur. 

iiiiMIMI 

~OK AMA~I UNLAR 

Oza AMAc;LJ UNLAR 

GLUTENSIZ UNLAR 

GELENEKSEL UNLAR 

Pl~IRME 
YARDIMCILARI VE 

PASTACILIK 
MALZMELERI 

TATLISERIS( 

GLUTENVOK 

ii·1·iMf·1 
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c 11 • ffl I 

:=====================: 
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360& 

Perakende kanalmda, 2022 y1hmn ilk 9 aymda, ~irket'in elde ettigi hasilat, 2021 y1lmm ilk 9 
ayma gore, %131,6 bilyilyerek, 307.811.143 TL'ye ula~m1~tir. 

Ton bazmda bakild1gmda ise, 2022 ytlmm ilk 9 aymda, ~irket'in sat1~lan bir onceki yilm aym 
donemine gore, %9,3 kil9illerek 30.442 ton olarak ger9ekle~mi~tir. 

2019 2020 2021 2021/9 2022/9 
NetSah~lar 01.01.2019 Sah1 01.01.2020 Sah~ 01.01.2021 Satt1 01.01.2021 Sah1 01.01.2022 Salt~ 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
(Milyon TL) 31.12.2019 Pay, 31.12.2020 Payi 31.12.2021 Payi 30.09.2021 Pay, 30.09.2022 Pay, % % % 

Or anize 49 %39,2 87 %44,4 %48,9;- ·:r._;: .• ::: .64 %48,1 198 %64,2 %78,7 %36,0 %208,9 
Geleneksel 76 %60,8 109 %55,6 -%'Sid! t~rr, '69. %51,9 llO %35,8 %43,9 %13,4 %59,9 
Perakende 124 %100 196 %100 ,%100 ·;, 1'33_ ";(,%100 308 %100 %57.6 %23,5 %131,6 



2019 2020. 2021 2021/9 2022/9 
· Net Sah~la; 01.01.2019 Sa~ 01.01.2020 Sa!J~ 01.01.2021 $ah~ 01.01.2021 Salt~ 01.01.2022 s;~ 2020/2019 2021/2020 2022/2021 
(Ton) 31.12.2019 'Pay, 31.12.2020 .Pay, 31.12.2021 Payi 30.09.2021 Pay, 30.09.2022 Pay, % % % 

1, 
Ornanize 18.301 %39,5 24.952 %42,3 25.323 %47,9 15.826 %47,2 19.811 %65,1 %36,3 %1,5 %25,2 

Geleneksel 27.998 %60,5 34.040 %57,7 27.530 %52,1 17.738 %52,8 10.631 %34,9 %21,6 -%19,1 -%40,1 

Perakende ' 46.299 ¾iOO 58.992 %100 52.853 %100 33.564 %100 30.442 %100 %27,4 s¾J0,4 -%9,3 

~irket, perakende ilrilnleri ile Tilrkiye'de 14 organize perakende mil~terisinde ve bunlar 
arasmda agirhkh olarak Sinangil markas1 ile ulusal zincir marketlerde bulunmakta olup, indirim 
marketler ozelinde ise Sinangil Alpa, Sinangil Doruk markah ilrilnleri ile de raflarda yer 
almaktadir. ~irket'in organize perakende mil~terilerine yapt1g1 satI~lar, 2022 ytlmm ilk 9 
aymda, bir onceki ytlm aym donemine gore tutar bazmda %208,9, ton bazmda ise %25,2 
artm1~tir. 

Aynca bu kanal mil~terilerine, At1hm Unlu Mamilller tarafmdan donuk unlu g1da (simit, borek, 
soguk baklava, kurabiye, poga9a) ilrilnleri sat1lmaktadir. 2022 ilk 9 aymda 1.483 ton satI~ 
ger9ekle~tirilmi~tir. ~irket, 2023 y1hnda v~ ilerleyen y11larda Sinangil markasmm sinerjisini 
kullanarak Sinangil <:;e~idim markas1 ile bu kanala donuk unlu g1da sat1~1 yapmay1 
planlamaktadir. 

Aynca, ~irket, geleneksel kanal bayileri vas1tas1 ile perakende ilrilnlerinin Tilrkiye genelinde 
bulunan, market, bakkal ve toptanctlara sat1~m1 yapmaktad1r. ~irket, 40 geleneksel kanal bayisi 
ve 51 farkh ilriln ik un kategorisinde, saha satI~ faaliyeti ger9ekle~tirmektedir. ~irket'in 
geleneksel kanal bayilerinden elde ettigi toplam sat1~ tutan, 2022 ytlmm ilk 9 aymda, bir onceki 
ytlm aym donemine gore %59,9 bilyilmil~ iken, aym donemde sat1~lar, ton bazmda %40,1 
kil9illmil~tilr. 

iii. ihracat: 

ihracat Hakkmda Gene! Bilgiler 

~irket, ihracat satI~ hedeflerine bagh kalarak, ihracat pazarlannda sat1~lanm 
ger9ekle~tirmektedir. ihracat hedef pazarlan donemsel olarak degi~ebilmektedir. 

ihracat kanalmdaki ilrilnler hakkmda ozet bilgiler a~ag1da sunulmu~tur: 

SEGMENT 

PROFESYONEL 
EKMEKLIK: 6ZEL 

AMJi~u 

ORON GllRSEI.I.ERI 

50kg 

2019, 2020, 2021 y11lan ve 2022 y1lmm ilk 9 ayma ili~kin en bilyilk 5 ihracat pazan ve bu 
pazarlara ili~kin hastlat a~ag1da yer almaktadir. 

ihracat l'azarlan (milyon TL) 
01.01.2019 01.0.1.2020 01.01.2021 0'1.01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Orta Do- 19 61 181 141 482 
Orta Ve Giine Amerika 20 40 5 4 135 
Sahraalt1 Afrika 61 66 46 32 47 
HintO anusu Adalan 53 53 26 15 27 
As a Pasifik Oikeleri 3 7 23 
Di-er 44 6 35 35 164 
ihracat mil on TL 233 293 227 878 
ihracat Ton . 97.382 88.391 77.040 99.577 
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ihracat kanalmda, ~irket, en yilksek satl1;>m1 Orta Dogu pazarma yapmaktadir. 2021 yilmm ilk 9 
aymda, ~irket'in tilm bolgelerde elde ettigi hasilat 227.372.945 TL olup, 2022 yilmm ilk 9 
aymda soz konusu has1lat 877.878.958 TL'ye ula1;>m11;>t1r. 

Lojistik Kanallari ve Teslim $ekilleri 

~irket, ihracatmm onemli bir bolilmilnil deniz yoluyla yapmaktadir. Kalamm ise, karayolu 
ta1;>1mac1hg1 ile gerc;ekle1;>tirmektedir. 

ihracat Kanalmda Pazarlama Faaliyetleri 

~irket'in ihracat kanalmda mevcut pazarlardaki paym1 art1rmak ic;in, dilzenli olarak katihm 
saglad1g1 fuarlar (Gulfood Dubai, !ME/Manufacturing Dubai, SIAL Paris, Anuga 
KOELNMESSE) oldugu gibi, ~irket, yeni pazarlara girmek ic;in hedefe uygun farkh fuarlara 
da katihm gerc;ekle1;>tirmektedir. 

~irket, ihracat pazarlama ekibi tarafmdan yerinde gozlem, risk analiz ve mil1;>teri ili1;>kilerini 
geli1;>tirmek amac1yla, mil1;>teri ziyaretleri de gerc;ekle1;>tirmektedir. 

ihracat Siire~leri 

• ~irket, bugday unu ihracat1 gerc;ekle1;>tirmek ic;in, Tilrkiye'deki gec;erli mevzuat 
uyarmca, ihracat kadar bugday1 ithal girdisi yapmak zorundadir. ~irket'in ihracat ilrilnil 
ic;in ihtiyac; duydugu bugday kaynag1 olan iilkelere jeopolitik ac;1dan yakm olmas1, 
rekabette avantaj saglamaktadir. 

• ~irket, uzun y1llard1r, mil1;>terinin talep ettigi farkh niteliklerde un ihracatI 
yapabilmektedir. Bu nedenle, mil1;>teri ah1;>kanhklanna ili1;>kin bolgesel bazda bir birikim 
ve tecrilbe olu1;>mu1;>tur. Hedef iilkeler tarafmdan kabul gorecek nitelikte unlar, 
silrdiiriilebilir bir 1;>ekilde tedarik edilebilmektedir. 

• ~irket, hedef pazarlara uygun mal ve hizmetleri nasil geli1;>tirecegi ve hangi illke 
pazarlarma, hangi strateji ile girecegi konularmda bilgi sahibidir. 

• ~irket, Birle1;>mi1;> Milletler "World Food Program" (WFP) ve "United Nations Relief 
and Works Agency" (UNRWA) programlarmm onayh tedarikc;isidir. Bu programlar 
c;erc;evesinde sat11;> gerc;ekle1;>tirmektedir. Son 3 yilda (2019, 2020, 2021) toplamda 
23.939.767 ABD Dolan, 2022 yilmm ilk 9 aymda ise 22.802.343 ABD Dolan satI1;> 
gerc;ekle1;>mi1;>tir. 

C. Uretim Siire~leri 

"\ ,,, 
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Sirket, bugday hammaddesinin analizinden ba§lay1p, un sevkine varmcaya kadarki tilm 
siire9lerde, kalitesinden taviz vermeden sektorde faaliyetlerini siirdiirmektedir. Siire9ler, ana 
hatlan ile a§ag1da ozetlenmektedir. 

C.1. Hammadde Tedariki 

Sirket, tanm sektoriindeki geli§melerden dogrudan etkilenmektedir. Sektor, tanmsal hammadde 
fiyatlarmdaki artI§ ve azah§lardan, iklim ko§ullarmdan ve hastahk/ha§erelenme gibi 
etkenlerden, iiriin 9e§itliligi, rekolte ve verimlilik a91smdan onemli ol9iide etkilenmektedir. 
Hammaddenin temini konusunda, iiretim tesislerinin bulundugu cografi konumlar, tedarik 
a91smdan avantajh bolgelerdir. Un iiretiminde ana hammadde, bugdayd1r. Sirket, ticari strateji 
ve hedeflerine uygun, yurt i9inden ve yurt dt§mdan hammadde tedarikini saglamaktad1r. 

Bugday 9e§itlerinin kendi karakteristik nitelikleri bulunmaktad1r. Hammadde y1gmmm 
tilrde§ligi, nihai ilrilndeki sonucuna etkisi a91smdan bilyiik oneme sahiptir. Analiz yontemleri 
uygulanarak, bugdaylar kendi kalite gruplarmda tasnif edilirler. Fiziksel ve kimyasal degerler 
analiz edilerek; hammadde ol9ilmlenir, farkh s1mflara aynhr ve k1yaslamr. Satm alma silreci, 
analiz sonu9larmm degerlendirilmesiyle ba§lamaktad1r. 

Yurt i9i tedarik kapsammda, Sirket, almi.lanm bolgesel ve donemsel etkilere bagh olarak, 
milstahsil, tilccar, TMO ve bugday borsalanndan ger9ekle§tirebilmektedir. TMO, yurt i9inde 
hububat politikalanm belirleyen en onemli aktordilr. Sirket, ilriin portfoyii geregi, T.C. Tanm 
ve Orman Bakanhg1'nm ilgili dilzenlemelerine tabidir. Sirket, iirettigi iiriinlerin satm alma 
faaliyetlerinde TMO uygulamalarma, dt§ ticaret ve gilmrilk mevzuat1 dinamiklerine baghd1r. 
Yurt i9indeki bugday fiyatlan, TMO regiilasyonlarmdan etkilenebilmektedir. Bu bak1mdan, 
hammadde stok politikas1 olu§turulurken; regiilasyonlar, kur ve uluslararas1 emtia fiyatlarmdaki 
diger dolayh degi§iklikler, bilyiik bir oneme sahiptir ve aym zamanda yon vericidir. 

TMO, Kas1m 2021 'den itibaren uygulamaya ba§lad1g1 ve May1s 2023'e kadar uygulayacag1m 
ilan ettigi un regillasyon program1 kapsammda; makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un 
verecegini taahhilt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhiltlerini dikkate alarak, stoklarmdaki 
bugday1 (firmalarm ayhk fiili tilketimlerinin %60'ma kadar) uygun fiyatla tahsis etmektedir. 
Boylece ekmeklik unun, uygun fiyatlarla ekmek ilreticilerine ula§mas1 hedeflenmektedir. 
Firmalarm, tahsis edilen bugday miktarmm 1,358'e bolilnmesi neticesinde bulunan miktar 
kadar unun piyasaya ekmeklik un olarak verildigini TMO'ya beyan etmeleri gerekmektedir. 
TMO tarafmdan firmalara tahsis edilen bugdaylar, un sat1§ taahhildilniin yapild1g1 aydan 
sonraki aylara, TMO'nun belirledigi depolarda firmalara teslim edilmektedir. Firmalar taahhilt 
ettikleri uri satI§IIll yapabilmek i9in bt1 siire zarfmda satm ald1kan diger bugdaylardan un 
ilretimini ger9ekle§tirmektedir.30.09.2022 itibanyla son 12 ayhk donemde un taahhildii 
123.977 ton, bugday tahsisi 165.775 tondur. 

. . 

Yurt dt§I tedarik kapsammda, Sirket, mevzuata uygun olarak, ihra9 edecegi unun bugday1m 
yurt dt§mdan ithal etmektedir. Sirket, ithal edecegi bugday1, bolgesel avantaj1 kullanarak 
Karadeniz havzasmdaki Rusya, Ukrayna ve Romanya iilkelerinden tedarik _etmektedir. Bu 
bolgedeki bugday fiyatlarmm, dilnyadaki diger bolgelerden daha rekabet9i olmas1, cografi 
yakmhk sebebiyle denizyolu/k:arayolu/demiryolu lojistik maliyetlerinin rekabetr;i olmas1 ve 
ta§Ima silresinin k1sa olmas1 hammadde tedarikinde avantaj saglamaktad1r. 

Degi§en piyasa ko§ullarmda, bugday fiyatlarmm Karadeniz havzasma gore avantajh olmas1 
durumunda, A vrupa' dan ve diger bugday ihracat91s1 illkelerden, hammadde tedariki 
yap1labilmektedir. Karadeniz Bolgesi'ndeki illkeler dt§mda diger iilkelerden bugday tedariki, 
gerekli ko§ullarm olu§mas1 durumunq_a cil], edilebilmektedir. Ulkeler aras1 gerilen ili§kilere 
bagh olarak, ticaretin yava§lamas1; la§l'~yapt;rirtj:lai;, :kota ve sm1rland1rmalar, te§viklerin 
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ortadan kaldmlmas1, yasaklar, ekstra vergiler, deniz ticaret yollarmm kapanmas1, sava§, 
ambargo vb. nedenler, hammaddenin Karadeniz havzas1 dt§mdaki A vrupa ve Amerika' dan 
tedarik edilmesinin §artlanm olu§turmaktadir. 

~irket'in 2022 ilk 9 ayhk donemine gore ilk 10 tedarikc;i s1ralamas1 ve bu tedarikc;ilerden 2019, 
2020 ve 2021 y1llan ile 2021 ve 2022 ilk 9 ayhk donemlerindeki tedarik tutarlan ve tedarik 
paylan, a§ag1daki tabloda yer almaktadir: 

ilk 10 Tedarik~i 01.01.2019 
Pay 

01.01.2020 
Pay 

01.01.2021 
Pay 

01.01.2021 
Pay 

01.01.2022 Pay 
(milyon TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

I. TEDARiK<;:i 51 %63,4 73 
%32, 

164 %64,9 80 %27,8 301 %26,9 
3 

2. TEDARiK<;:i - %0,0 74 
%32, - %0,0 69 %24,1 225 %20,l 

6 
3. TEDARiK<;:i - %0,0 - %0,0 - %0,0 29 %10,0 182 %16,2 
4. TEDARiK<;:i - %0,0 - %0,0 - %0,0 25 %8,8 84 %7,5 
5. TEDARiK<;:i 7 %8,5 12 %5,2 29 %11,3 21 %7,4 73 %6,5 

6. TEDARiK<;:i 22 %27,2 28 
%12, 

32 %12,7 18 %6,2 63 %5,6 5 
7. TEDARiK<;:i - %0,0 4 %1,9 13 %5,0 15 %5,2 55 %4,9 
8. TEDARiK<;:i I %0,9 II %5,0 9 %3,6 14 %4,7 49 %4,4 
9. TEDARiK<;:i - %0,0 - %0,0 - %0,0 10 %3,4 44 %4,0 

10. TEDARiK<;:i - %0,0 24 %10, 
6 %2,4 7 %2,6 44 %3,9 5 

TOPLAM 80 %100 
226 

%100 
252 

%100 
288 

%100 
1.121 

%100 

~irket'in 2021 y1h sonu itibanyla, Grup §irketi olan Dicle Kok Enerji Yatmmlan A.~.'ye vadeli 
bugday satm alma kapsammda 435.660.183 TL borcu bulunmaktadir. 30.09.2022 tarihi 
itibanyla, bugday satm ahmma ili§kin bore; odenmi§ olup diger ticari i§lemler kaynakh bakiye 
469.575 TL'dir. 

C.2. Stok Yonetimi 

~irket, kalite politikas1 geregi, farkh kalite gruplanndaki hammaddeleri, kendi s1mflarmda 
olmak ilzere, farkh saklama ko§ullarmda muhafaza etmekte, ilretim rec;etelerine gore 
tasniflemekte ve sipari§ uyarmca ilretime alarak bugday1 i§lemektedir. Bugday i§lenmesi 
sonucunda, un ve bugday tilrevi ilrilnler (kepek, razmol, bonkalite, ru~eym, kavuz) halini 
almaktadir. Bugday tilrevi ve tali ilrilnler, yem sanay1smm hammaddesi olarak 
kullamlmaktadir. 

Hammadde ve nihai ilriln stoklama politikalan, donemsel ve bolgesel etkenlere gore farkhhklar 
gosterebilmektedir. Muhafaza §ekil ve §artlan, kalite politikasmm temelini olu~turmaktadir. 
~irket'in faaliyet gosterdigi sektordeki hammadde stok yonetimi politikas1, temel ay1rt edici 
unsurlardan biridir. · 

C.3. Uretim Tesisleri 

~irket, faaliyetlerini Tekirdag (2 tesis) ve Konya (1 tesis) illerinde yer alan 3 ilretim tesisinde, 
tam otomasyon sistemleriyle biltilnle§ik, Tilrk G1da Kodeksi'ne ve kalite standartlarma uygun 
bir §ekilde yilriltmektedir. Fabrikalanm1zm yerle~keleri, hammaddeye ve pazara yakmhk olarak 
avantajh bir noktadadir. ~irket bilnyesinde, biltiln ilretim silrec;lerinde kriterleri belirleyen ve 
devamhhgm1 saglayan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 onayh AR-GE Merkezi ve 
ilniversitelerle ortak c;ah~malar yilrilten, son teknoloji ve dilnya standartlarmda analiz sonuc;lan 
verebilen 2 adet laboratuvar bulunmaktadir. 

"'1""'°'~~ 
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o Bugday temini: Unun (ekmeklik, s;e§itlik, endilstriyel, perakende, ihracat ve istenilen 
kalite nitelikleri) kan§lm res;etesi uyannca i§leme almmas1, sistemin beslenmesi 
silres;leridir. 

o Temizlenmesi: Boyut, §ekil, yogunluk, vb. kriterler bak1mmdan hammaddenin yabanc1 
maddelerden (ta§, toprak, sap, saman vb.) ayn§tmlmas1 silres;leridir. 

o Rutubetlendirme: G1da mevzuatma uygun §ekil ve §artlarda; yiiksek rand1manda, 
kepegin etkin bir §ekilde aynlmas1 is;in rutubetin, hammaddenin tamamma, kabugundan 
ozilne kadar dengeli yayllma silres;leridir. 

o jsfenmesi: Bugdaym ogiltillme silrecidir. Bu silres;te, un ve bugday tilrevi ilrilnler 
(kepek, razmol, bonkalite, ru§eym, kavuz) olarak nihai halini almaktad1r. 

o Ambalailama: Talebe uygun bir §ekilde paketlenme silres;leridir. 

o Sevkiyat: Lojistik operasyonland1r. 

0-retim tesisleri kapasite ve kapasite kullamm oranlan a§ag1daki gibidir. 

Muratb Fabrika Bugday 41eme Tesisi -Ui:etim• 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 Kapasitesi 
Kapasite Kullamm Oram %102,0 %106,0 %77,0 %72,1 %91,3 
Buil:dav isleme Kaoasitesi (Y1lhk-kg) 212.500.000 212.500.000 400.000.000 300.000.000 300.000.000 

MurathFonksiyonel Un Kan~nnlar Tesisi- Uretim 
31:12.2019 31.12.2020 31.12.2021: 30.09.2021 30.09.2022 Kapasitesi 

Kapasite Kullamm Oram %46,0 %58,0 %44,0 %38,6 %32,9 
Fonksiyonel Un (pastac1hk iiriinleri, ekmek kan~1mlan 
glutensiz un kan~1mlan, irmik, ~avdar vb.) Kan~1mlar 3.646.608 3.646.608 3.646.608 2.734.956 2.734.956 
vb. Oretim Kapasitesi (Y1lhk-kg) 

Sel~uklu Fabrika Bugday I~leme Tesisi - Uretini 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 Kapasitesi 

Kapasite Kullamm Oram %77,0 %78,0 %92,0 %85,0 %92,0 
Bugday i~leme Kapasitesi (Ydhk-kg) 189.500.000 189.500.000 189.500.000 142.125.000 142.125.000 

Tilrkiye Odalar ve Borsalar Birligi tarafmdan di.izenlenen kapasite raporu; i§letmenin makine 
ve tes;hizatmm, yilrilrlilkteki yontem ve kriterlere gore, teorik olarak hesaplanan azami ilretim 
kapasitesini gostermektedir. <;ah§ma performansma gore, fiili durumlarda kapasite ilzeri 
art1§lar gozlenebilmektedir. 

·Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi'nde; 36.894 m2 a91k alan, 18.137 m2 kapah alan, 35.000 
ton bugday depolama alam, 7 .000 ton un silosu stok kapasitesi, 850 ton paketli Uri.in depolama 
alam bulunmaktad1r 

77 



Murath Fonksiyonel Un Kan~1mlar Tesisi'nde; 9.150 m2 a91k alan, 2.279 m2 kapah alam 
bulunmaktad1r. Fabrika Bugday i~leme Tesisi'yle depolama alanlan ortak kullamlmaktadir. 

Sel9uklu Fabrika Bugday i~leme Tesisi; 16.919 m2 a91k alan, 12.959 m2 kapah alan, 16.766 
ton bugday depolama alam, 3.500 ton un silosu depolama kapasitesi, 1.000 ton paketli 
ilrilndepolama alam bulunmaktadir. 

C.4. Nihai U riin (Sevkiyat) 

• Bigbagli yada silobash, 
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• Glutensiz iirilnler i9in 0,5 kg ve 1 kg'hk kutu iizerine bula§ma onleyici stre9 paket 

• 15 ve 25 kg hk ventilli dolum Kraft torbalar 

~irket'in nihai iirilnleri hakkmda ozet bilgiler a§ag1da gosterilmi§tir: 

Diger hususlar: 

Covid-19 etkisi 

SEGMENT 

PROFESYONEL 
EKMEKLiK, 0ZEL 

AMA~U 

SEGMENT 

PROFESYONEL 
EKMEKUK, OzEL 

AMA~LI 

diiiMl#i 

~OK AMA9"1UNIAR 

Oza AMA~LI UNLAR 

GLUlENSiz UNLAR 

GELENEKSEL UNLAR 

Pi~IRME 
YAROIMCILARI VE 

PASTACILIK 

MALZMELERI 

TATLISERISI 

ORON GORSELLERI 

25 kg, SO kg 

ORON G0RSELLERI 

50kg 

i---- ·"./ 

-~ .. 
~~~ ... :;_ 

§·1·iNt·1 

lk&2k&Skg. 
8k1<,9k,:,lOIQ,: 

340g, 1kg, 2k, 

SOOg, lkg,Skg 

D 
Sg, 10 g, 140.:, 150g. 

250 ~ 350 K", 500 C 

B 

rtr i't•~I 
~ 

11.03.2020 tarihinde, Diinya Saghk Orgiitii (WHO) tarafmdan pandemi ilan edilen ve diinya 
ekonomisi iizerinde olumsuz etkiler olu§turmu§ olan Covid-19 salgm1 sonucunda, ~irket, 
uygulad1g1 tedarik zinciri risk yonetimi politikas1 sayesinde, i9 ve di§ sevkiyatmda herhangi bir 
sorun ya§amam1§tlr ve satl§ gelirlerinde dii§il§ meydana gelmemi§tir. 

Ukrayna - Rusya Sava~1 

~irket, ihra9 edilecek iirilnleri i9in, ithaj 6 ~ ... 9Y"fe1~l~V,'i'i,,uluslararas1 piyasalara gore rekabet9i 
maliyetl , Rusya ve Ukrayna'dan ger ef.!f~irfuJ~!dii:-.}tat 2022'de ba§layan ve devam 
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etmekte olan Ukrayna-Rusya sava§I sebebiyle, Karadeniz'deki denizyollan ticaret trafigi 
olumsuz etkilenmi§tir. Ukrayna'nm i9inde bulundugu durum, lojistik ve depolama imkanlanm 
k1s1tlam1§tir. Ukrayna, Rusya'nm kontrolii altmdaki bolgelerde bir9ok limam kullanamamakta, 
i§gal atmda olmayan bolgelerdeki k1s1th say1 ve kapasitedeki limanlan ve karayolu ile ihracat 
yapabilmektedir. Rusya ise, sava§ sebebiyle ticari yaptmmlara tabi tutulmaktad1r. 
Karadeniz' deki ticaret yollarmda olu§an gilvenlik problemleri sebebiyle, tahtl ilrilnlerinin 
Rusya ve Ukrayna'dan dilnyaya arz edilememesi, dilnya g1da gilvenligi a91smdan tehlike 
olu§turmaktad1r. Bu durumun 9ozilmilne yonelik olarak; Birle§mi§ Milletler, Rusya, Ukrayna 
ve Tilrkiye bir araya gelerek, tah1l koridoru a9Ilmas1 i9in anla§maya varm1§lard1r. 

7.1.2. Ara~tirma ve geli~tirme siireci devam eden onemli nitelikte iiriin ve hizmetler ile 
soz konusu iiriin ve hizmetlere ili~kin ara~tirma ve geli~tirme siirecinde gelinen a~ama 
hakkmda ticari sirri ac;1ga c;1karmayacak nitelikte kamuya duyurulmu~ bilgi: 

~irket'in AR-GE projelerine ili§kin, i§bu izahname'nin 12 numarah boli.imi.inde anlattlanlar 
haricinde, AR-GE silreci devam eden onemli nitelikte Uri.in ve hizmeti bulunmamaktad1r. 

7 .2. Ba~bca sektorler/pazarlar: 

7.2.1. Faaliyet gosterilen sektorler/pazarlar ve ihrac;c;mm bu sektorlerdeki/pazarlardaki 
yeri ile avantaj ve dezavantajlar1 hakkmda bilgi: 

A. Global Bugday Pazan 

Bloomberg verilerine gore, Dilnya toplam bugday i.iretimi, 2021 y1hnda, bir onceki y1la gore, 
%1,7 artarak, 775 milyon ton olarak ger9ekle§mi§tir. A§ag1da, 2010 ytlmdan 2021 ytlma kadar, 
Dilnya toplam bugday i.iretimi ve 2022 ile 2023 y1h tahmini verileri gosterilmi§tir. 

Di.inya Toplam Bugday Uretimi (milyon ton) 

717 730 738 756 762 731 762 775 
688 651 699 660 

779 783 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022T2023T 

Kaynak: Bloomberg, llS46PRWR Index (USDA, Danya Top/am Bugday 0-retimi) 

Bloomberg verilerine gore, Di.inya toplam bugday tilketimi, 2021 y1lmda, bir onceki ytla gore, 
%4,6 artarak, 774 milyon ton olarak ger9ekle~mi§tir. A§ag1da, 2010 ytlmdan 2021 ytlma kadar, 
Di.inya toplam bugday tilketimi ve 2022 ile 2023 y1h tahmini verileri gosterilmi§tir. 
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Diinya Top lam Bugday Tiiketimi (milyon ton) 

650 653 691 687 
690 701 713 734 741 733 

740 774 789 785 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022T2023T 

Kaynak: Bloomberg, US46COWR Index (USDA, Dilnya Top/am Bugday Tiiketimi) 

Bloomberg verilerine gore, Diinya toplam bugday ihracatI, 2021 ytlmda bir onceki ytla gore 
%4,8 artarak 203 milyon ton olarak gen;ekle~mi~tir. A~ag1da, 2010 ytlmdan 2021 ytlma kadar, 
Diinya toplam bugday ihracatI ve 2022 ile 2023 y1h tahmini verileri gosterilmi~tir. 

137 133 

Di.inya Toplam Bugday ihracah (milyon ton) 

158 166 164 

136 

173 187 185 176 

203 203 209 
194 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022T2023T 

Kaynak: Bloomberg, US46EXWR Index (USDA, Dil11J·a Top/am Bugday niracatz) 

Bloomberg verilerine gore, Diinya toplam bugday ithalat1, 2021 ytlmda bir onceki yila gore 
%3,7 artarak 195 milyon ton olarak ger9ekle~mi~tir. A~ag1da, 2010 ytlmdan 2021 ytlma kadar, 
Diinya toplam bugday ithalati, ve 2022 ile 2023 y1h tahmini verileri gosterilmi~tir. 

134 132 

Dlinya Toplam Bugday ithalat1 (milyon ton) 

159 159 
170 

150 143 

183 184 188 
174 

195 198 203 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022T2023T 

Kaynak: Bloomberg, US46IAffl'R .fu ex (USDA, Danya Top/am Bugday lthalatz) 
.r 
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Uluslararas1 Tahil Konseyi ("IGC", "International Grains Council")'nin Bugday Gorilnilmil 
2025/_26 verilerine1 gore, hem g1da, hem de yem tilketimindeki art1§a paralel olarak, Dilnya 
bugday tilketiminin, tahmin donemi boyunca, yilhk %2 artacag1 ongorillmil§tilr. IGC verilerine 
gore, Uzak Dogu Asya ve Afrika'daki yilksek ithalat sayesinde, Dilnya bugday ticaretinin de 
artacag1 beklenmektedir. 

Trademap verilerine gore2
, 2021 y1lmda Dilnya un kan§1m1 ithalatmda, ilk 5 illke s1ras1yla, 

Afganistan, Irak, Hollanda, ABD ve Yemen olmu§tur. A§ag1da, 2021 yilmda Dilnya un 
kan§1m1 ithalatI verileri, illke kmhm1yla gosterilmi§tir. 

Di.inya Un ithalat1 (2021) 

Kaynak: Trademap, iiriin kodu: 1101 

Trademap verilerine gore, 2021 y1lmda Dilnya un kan§ImI ihracat1, ilk 5 illke s1ras1yla, 
Tilrkiye, Almanya, Ozbekistan, M1s1r ve italya olmu§tur. Tilrkiye, bugday ilretiminin yogun 
oldugu Rusya, Ukrayna gibi illkelere yakm konumu sayesinde, Dilnya un ticaretinde onemli 
yere sahiptir. A~ag1da, 2021 y1lmda Dilnya un kan§1m1 ihracatI verileri, illke kmhm1yla 
gosterilmi§tir. 

Dtinya Un ihracatI (2021) 

Kaynak: Trademap, iiriin kodu: 1101 

1 0 Mart 2023 1 htt s:llwww.i c.i tlen/markets/marketin o- orecasts.as x 
1https:/lwww.trade 1ap. org/Country _ SelProductCountry.as nvpm=l%7c792%7c%7c%7c%7cl001%7c%7c%7c4%7cl%7cl%7cl%7cl%7 
c%7c2%7cl%7cl 7cl 
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B. Tiirkiye Bugday Pazan 

Yurt iyindeki bugday ozelinde, ekim alanlarmda, y1llar itibanyla gozlenen degi~imin nedeni, ikame 
iiriinlere (M1s1r, Pamuk, Ayyiyek, Arpa, vb) geyi~lerin y~anm1~ olmas1 ~eklinde ay1klanabilmektedir. 
<;iftyi, cari donemdeki gelir beklentisine gore, hangi iiriinii ekecegine karar vermektedir. Dolay1s1yla, 
hububat ve yagh tohumlarda, fiyat uygulamalar1 ve te~vik paketleri, devlet politikalan, ekim alanlarmm 
seyrini dogrudan etkilemektedir. A~ag1da, 2008 y1hndan 2021 y1hna bugday fiyat1 gosterilmi~tir. 

Bugday Fiyati (TUkg) 

-Bugday (durum) =Bugday (diger) 

0 67 0,74 0,78 0,81 
0,61 0,54 0,54 0,59 0,61 ' ~=-- 0 88 

s::::::::; _ e=- ~~6 0,74 0,77 0,80 ' 
0,53 0,48 0,52 0,58 0,60 , 

2,05 

;i 
,04 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kaynak: TO1K 

Trademap verilerine gore3
, 2021 yllmda Tiirkiye %24 ile Diinya bugday ve un kan~1m1 ihracatmda ilk 

s1rada yer alm1~t1r. Tiirkiye'nin bugday ve un kan~1m1 ihracat1 yaptlg1 ilk 5 iilke suas1yla, Irak, Yemen, 
Suriye, Cibuti ve Angola olmu~tur. 

Tiirkiye Bugday/Un Kan~1m1 ihracat (2021) 

5% 

Kaynak: Trademap, iiriin kodu: 1101 

Yurt iyinde bugday iiretim miktan, iyerdeki tiiketime yetecek seviyelerdedir. 2022'de, bugday ekim 
alanlarmda, art1~ oldugu tahmin edilmektedir. 

Tiirkiye (Bugday ve Durum Bugday1) 
Ekim & Hasat ve Uretim Miktari 
Ekilen Alan - Dekar 
Hasat Edilen Alan - Dekar 
Dretim Miktan -Ton 

Se/ProductCount 

'"""-'-• .. -- ek~-~---_· . GiDA1AIIMT f %,. 
'~ .:._ .... 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
68.463.271 69.222.364 67.446.655 
68.318.535 69.146.321 66.230.607 
19.000,.000 20.500.000 17.650.000 



Kaynak: TUiK 

Bugday ve durum bugday1 bazmda Tilrkiye'de ekilen alan degeri, 2019 ytlmda 68.463.271 dekar iken, 
bu deger, 2021 y1hnda 67.446.655 dekara gerilemi~tir. Aym bazda, hasat edilen alan ise, 2019 ydmda 
68.318.535 dekar iken, bu deger, 2021 ydmda 66.230.607 dekara gerilemi~tir. 

2019 y1hnda 19.000.000 ton olan ilretim miktan ise, 2021 ytlmda 17.650.000 ton olarak geryekle~mi~tir. 

C. Tiirkiye Un Pazari 

A~ag1daki degerler, yurt iyindeki un sanayisinin ytlhk toplam iiretim verilerini gostermektedir. Bu 
veriler; ihracat bugday unu hariy, yurt iyi bugday unu ( ekmeklik, HoReCa, endiistriyel, 
perakende/paketli, makamahk un) toplam tonaj degi~imini gostermektedir. 

TiirkiyeJEkmeklik/K1zd ve Durum Bugday 01.01.2019 01.01;2020 01.0h2021 
Unu) Uretim (Ton) 31.12.2019 . 31.12.2020 31.12.2021 
BugdayUnu 9.480.874 9.971.880 9.916.130 ... 

Kaynak: TUIK 

Tiirkiye ekmeklik ve klZll bugday unu ilretim miktan, 31.12.2019 tarihinde 9.480.874 ton iken, 
bu deger 31.12.2021 tarihinde 9.916.130 tona ula~m1~tir. 

Perakande Un Pazar1 

Tiirkiye paketli un sektoril, perakende kanalda Nielsen IQ Raporu'na gore, 2021 yilmda 
330.083 tonluk biiyiikliige sahiptir. Aym rapora gore, 2022 yilmm ilk 9 aymda bu deger 
248.960 ton olmu~tur. 

Hacim (k2:) Ciro (bin TL 
Toplam Perakende Un 

2020 2021 2022 
Oca - Eyl 

2020 2021 
2022 

Oca-Eyl 
indirim Marketleri 

Sati~ 
(BIM, AIOI, SOK) 131.655.563 112.166.185 78.950.566 
Haric Tilrkiye 

Hacmi indirim Marketleri 
(kg) (BIM, AIOI, SOK) 

246.438.931 217.917.500 170.009.033 

547.663 600.082 841.054 

783.322 951.231 1.566.318 

Toolam Tiirkiye 378.094.494 330.083.684 248.959.598 1.330.985 1.551.313 2.407.372 
indirim Marketleri 

Kanai (BIM, AIOI, SOK) %35,0 %34,0 %31,7 %41,0 %39,0 %34,9 

Sat•~ Hari,;: Tilrkiye 
Payi indirim Marketleri 

%65,0 %66,0 %68,3 
% (BIM, AIOI, SOK) 

%59,0 %61,0 %65,1 

Toolam Tiirkive %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 
Kaynak: Nielsen IQ Raporu 

~irket'in perakende kanah kapsammda, 2021 yilmda, ilretim i9erisinde kendi markalanmn 
tonaj pay1 %83, market markah ilriinlerin pay1 ise %17'dir. 2022 y1hnm ilk 9 ayhk doneminde 
ise, market markah ilriinlerin pay1 %10'a gerilemi~tir. ~irket, karhhg1 art1rmak amac1 ile alman 
stratejik karar dogrultusunda, market markah ilretim oramm y1llar i9inde azaltm1~t1r. 

2019 2020 2021 
2022 

Oca - Eyl 

Sirket'in Kendi Markab Uretim Tonaj1 % %67,0 %77,0 %83,0 %90,0 

Eksun G1da Market Markab (Private Label) -Oretim % %33,0 %23,0 %17,0 %10,0 

Kaynak: Sirket 
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Tilrkiye un pazan, 500'den fazla fabrika ve 220'den fazla markanm yer ald1g1, rekabetin yogun 
oldugu bir pazardir (Kaynak: https://sanayi.tobb.org.tr/kitap son3.php?kodu=l061210002). 
Nielsen verilerine gore, 2022 y1lmm ilk 9 ay toplammda, perakende kanalmda un pazar 
tonajmm %65,4'il ve cirosunun %62,0'si, market markalanndan (private label) gelmektedir. 
Aym donemde ~irket, Tilrkiye'de %8,1 tonaj pay1 ve %9,7 ciro pay1 ile (market markalan 
toplam1 hari<; tutulmaktad1r) pazar lideri konumundadir. 

Tonaj Pay1 (%) 
Tiirkiye Toplam Perakende 

Un Pazan 2020 2021 

Eksun G1da 6,3 
Rakip 1 9,6 
Rakip2 2,1 
Market Markalan (Private Label) 62,1 
Diger Markalar Toplam1 19,9 
Kaynak: 20.01.2023 tarihli Nielsen IQ Raporn 

Avantajlar 

7,0 
7,6 
2,0 

68,8 

14,6 

2021 
Oca-
Eyl 

6,9 

8,1 
2,0 

68,4 
14,6 

Ciro Pay1 (%) 

2022 2021 
Oca- 2020 2021 Oca-
Eyl Eyl 

8,1 8,7 8,9 9,1 
6,9 13,0 10,3 11,4 
1,9 2,1 2,0 2,0 

65,4 55,7 63,2 61,5 
17,6 20,6 15,7 15,9 

Gtda Krizi ile Tarim Ekonomisinin ve Temel Gtdalara Eri#min Arlan Onemi 

2022 
Oca-
Evl 

9,7 
8,9 
1,9 

62,0 
17,6 

Bugdaym ogiltillmesi ile elde edilen un, yerle§ik hayata ge<;i§ silrecinden itibaren insanhgm 
temel besin maddesi olmu§ ve besin piramidinin en altmdaki yerini korumu§tur. 

· Ekmekve tah1l grubu 

Tilrkiye, bugday ilretimi konusunda kendi kendine yetebilen illkeler arasmdadir. Aynca, 
Tilrkiye Dilnya'da en 90k ekmek tilketimine sahip illkelerden biridir. Son y1llarda, ozellikle 
pandemi ile birlikte nitelikli ekmek tilketim egiliminin artt1g1 gorillmekte, ekmek r;e§itliligi 
dolaylSl ile farkh i9eriklerde unlara olan talep her ge9en giln artmaktadir. Un ve unlu mamilller 
sektoril, temel g1da ilrilnil olmas1 sebebiyle, salgm hastahklar ve sava§ gibi etkenlere kar§l 
direnr;lidir. 

Stratejik Konumlandmlan Donamm/1 flretim Tesisleri 

~irket, bugday ilretiminin en yogun yapild1g1 Tr.aky!}·.ve !s: Anadolu Bolgesi'nde sahip oldugu 3 
ilretim tesisi sayesinde, geni§ ilriln g ma-;:ve.: 'iMek:" U.retim kapasitesine sahiptir. ~irket, 
yilksek kapas·te kullamm oranma s · ti?}~;}1ui,~~pehts(~~el verimliligi _ve karhhg1 olumlu 
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etkilemektedir. ~irket'in ilretim tesisleri tam otomasyon sistemleriyle entegre, Tilrk G1da 
Kodeksi'ne ve kalite standartlarma uygun donamma sahiptir. Fabrikalarm yerle§keleri, 
hammaddeye ve pazara yakmhk olarak avantajh bir noktadadir. 

Uzun Y,llara Dayanan Sektor Tecriibesi 

1996 yilmdan beri sektordeki faaliyetlerini silrdilrmekte olan ~irket, Tilrkiye'de paketli un 
sektorilniln bilinen markalarmdan biri olan Sinangil markasma sahip olmas1 ile tanmmaktadir. 
~irket, 2011 yilmdan beri, iSO ilk 500 listesinde dilzenli olarak yerini korumaktad1r. 

AR-GE ve Tedarik Giicii 

~irket'in un ilretimindeki kalitesi ve ilriln arzmm arkasmda tecrilbesi, AR-GE ve kalite 
standartlan ile tedarik gilcil bulunmaktadir. ~irket'in geni§ bugday tedarik ag1, bugday cinsleri 
ve nihai ilrilne donil§tilrme silrec;lerindeki bilgisi ve uzmanhg1 ile standart kalitede ilrilnleri, 
siirdilrillebilir §ekilde ilretmesine olanak saglamaktadir. 

~irket, AR-GE merkezi vas1tas1 ile un kategorisine katma degeri olan, pazara, tiiketiciye ve 
~irket'e deger katan ilrilnler geli§tirerek, c;ah§malanm bu yonde silrdilrmektedir. 

~irket, FSSC 2000, ISO 9001, TS 4500, Gimdes Helal ve TSE sertifikalarma sahiptir. Bu 
sayede, geni§ bir cografyaya ilriln satabilecek yeterliligi bulunmaktadir. 

Bununla birlikte, Tilrkiye'de glutensiz unu tilketicilerine sunan, "Gluten Yok" markas1 ile 
glutensiz ekmek ve atI§tirmahk ilriinleri, dii§ilk proteinli un gibi ilriinleri ile farkh tilketici 
egilimlerine ve ihtiyac;larma cevap verebilen, AR-GE ve ilretim yetenegine sahiptir. 

Sat,~ Kanallar, ve Uriin <;e§itliligi 

~irket, c;oklu kanalda satI§ modeli ve geni§ ilriln portfoyil ile, kanallardan birinde talebin 
azalmas1 durumunda, bu azah§I, diger kanallardaki taleplerle dengeleyebilecek bir yap1ya 
sahiptir. ~irket'in ilrettigi ilriln, temel besin maddesi olmas1 sebebi ile olas1 krizlerde, c;oklu 
kanalh sat!§ modeli sayesinde, satI§larm olumsuz etkilenme ihtimalini azaltmaktadir. 

Aynca, ~irket kendi bilnyesindeki dag1t1m ag1 ve lojistik i§ ortaklan ile yurt ic;inde, illkenin her 
noktasma ilrilnlerini ula§t1rabilecek kapasiteye sahiptir. ~irket, c;ok say1da yurt ic;i ve yurt dt§I 
fuara kat1larak, farkh illkelerde, farkh pazarlarda geni§leme ve bilyiime hedefi dogrultusunda 
gerekli aksiyonlan almaktadir. 

Pazar Lideri Dimas, 

~irket, Nielsen IQ Raporu'na gore, Ocak-Eylill aras1 9 ayhk donemde Toplam Perakende Un 
Pazan'nda %8,1 tonaj pay1 ve %9,7 has1lat pay1 ile (market markalan toplam1 haric; 
tutulmaktadir) paza~ lideri konumundadir. [Kaynak: 20.01.2023 ta~ihli Nielsen IQ Rapor~] 

~irket'in yerel ve zincir marketlerle uzun y1llara dayanan ili§kisi, Sinangil markasmm yiiksek 
marka bilinirliligi ve ilriln kalitesinin, sektor kalite standartlarma uygun olmas1, satI§ hacmi ve 
pazar paym1 etkileyen onemli faktorlerdir. 

Yenilenebilir Enerji Yatmmlar, 

~irket, Eksim Yatmm Holding'in biinyesindeki enerji uzmanhgmdan faydalanarak, ilretim 
tesisleri ic;in yapt1g1 ve yapmay1 planlad1g1 GES ve RES yatmmlan ile silrdilrillebilir enerji 
kullammm1 artirarak, c;evreye duyarh tesisler haline g~tjrros,k ic;in c;ah§malanm silrdiirmektedir. 
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Dezavantajlar 

Kolay Eri§ilebilen Bilgi Kirliligi 

Son y1llarda, tilketicilerin pek 1rok konuda oldugu gibi, beslenme konusunda da en 1rok 
ba~vurduklan kaynaklar, internet ve sosyal medya olmaktadir. Bu mecralar, bilgiye ula~mada 
h1z ve kolayhk saglamak ile birlikte, sektorle ilgili, bilime dayah olmayan, yanh~ bilgilerin 
yayilmasma neden olabilmektedir. 

Sagllkll Beslenme Egiliminin Sektore Etkileri 

Son y11larda artan saghkh beslenme bilinci, saghk alg1s1 yilksek, dogal, organik ve fonksiyonel 
kan~1mlardan (tam bugday unu kan~1mlan, glutensiz un kan~1mlan, kek kan~1mlan vb.) olu~an 
g1dalara olan talebi artmrken, saghkh addedilmeyen ilrilnlere olan talebin azalmasma neden 
olmaktadir. Ozellikle beyaz un, saghk alg1s1 artt1k1ra tilketimi dil~en ilrilnler arasmda 
degerlendirilmektedir. 

Kiiresel Ismma ve iklim Degi§ikligi 

iklim degi~ikligi ve tanmda ya~anan verimsizlikler, bugday rekoltesi ilzerinde olumsuz etkiler 
gosterebilmekte ve un arzm1 dil~ilrebilmektedir. 

Hammadde Fiyatmdaki Dalgalanmalar 

7.2.2. Diinya bugday pazarmm en onemli iireticilerinden olan Rusya ve Ukrayna 
arasmda ya~anan sava~, bu bolgelerdeki bugday tanm1 ve lojistigi iizerinde olumsuz 
sonu~lar dogurarak, hammadde fiyatlarma kiiresel ~apta dogrudan etki 
edebilmektedir.izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla 
ihra~~mm net sati~ tutarmm faaliyet alanma ve pazarm cografi yap1sma gore 
dag1hm1 hakkmda bilgi 

A~ag1daki tablo, ~irket'in toplam sat1~ tutarmm y1llar bazmda, ihracat ve yurt i1ri olarak 
cografi kmhm1m gostermektedir: 

1.01.2019 2019 San~ 1.01.2020 2020 
1.01.2021 2021 Satq 1.01.2021 2021/9 1.01.2022 

2022/9 
Net Satqlar (Milyon TL) Satq San~ 31.12.2019 Pay, 31.12.2020 

Pay, 31.12.2021 Pay, 30-09.2021 San~ Pay, 30.09.2022 
Pay, 

Marmara Bolgesi 413 44,59% 411 39,45% 654 42,20% 400 40,85% 1.061 37,73% 

i9 Anadolu Bolgesi 129 13,94% 137 13,16% 232 14,96% 140 14,27% 317 11,26% 

Akdeniz Biilgesi 24 2,57% 29 2,75% 63 4,04% 41 4,17% 90 3,21% 

Ege Bolgesi 24 2,64% 24 2,30% 39 . 2,55% 24 2,41% 91 3,22% 

Karadeniz Bolgesi 8 0,83% 9. 0,88% 21 1,33% 11 1,17% 40 1,42% 
. Giineydogu Anadolu ·o 0,05% I 0,05% 3 0,16% I 0,15% 16 0,58% 
Bolgesi 
Dogu Anadolu Bolgesi 2 0,24% 2 0,20% 3 0,22% 2 0,21% 11 0,41% 

ToolamEDT 600 64,9% 612 58,8% 1.014 65,5% 619 63,2% 1.626 57,8% 
Marmara Bolgesi 106 11,48% 163 15,68% 188 12,12% 105 10,68% 265 9,43% 

!9 Anadolu Bolgesi 3 0,31% 7 0,68% 19 1,21% 8 0,80% 14 0,50% 

Karadeniz Bolgesi 7 0,72% 10 0,93% 10 0,64% 6 0,66% 10 0,35% 

Ege Biilgesi I 0,13% 7 0,65% 9 0,56% 5 0,53% 6 0,23% 

Dogu Anadolu Bolgesi 4 0,41% 5 0,46% 7 0,47% 4 0,40% 6 0,23% 
Giineydogu Anadolu 

0,20% 0,18% 0,33% 0,22% 0,15% 
Biilgesi 2 2 5 2 4 
Akdeniz Biilgesi 2 0,18% 3 0,25% 5 0,29% 3 0,28% 2 0,05% 

Toolam Perakende 124 13,4% 196 18,8% 242 15,6% 133 13,6% 308 10,9% 
OrtaDogu 19 2,05% 61 5,86% 181 11,68% 141 14,41% 482 17,14% 

Sahraalb Afrika 61 6,59% 66 6,34% 46 2,97% 32 3,27% 47 1,67% 

Hint Okyanusu Adalan 53 5,72% 53 5,09% 26 1,68% 15 1,53% 27 0,96% 

Orta ve Giiney Amerika 20 2,16% 40 3,84% 5 0,32% 4 0,41% 135 4,80% 

Asya Pasifik Olkeleri 3 0,32% 7 0,67% - - - - 23 0,82% 

Diger 45 4,86% 6 0,58%· 
__ .. ,' 

·: •..• ,_35 2,26% 35 3,58% 164 5,83% 

Toplam ihracat 201 21,71% 233 22,38%'· ·293 18,91% 227 23,19% 878 31,22¾ 

Gene! Toplam 926 100,00% .,,1.041 100,00% 
.. 

·1.549. . i00,00% 979 100,00% 2.812 100,00% 

-· ~ ,i//fa (F:;\ ,J'; YAPI 1-<~~o_l YA'rr~rM Ml"!NKYj --L I!!.. I \' > ., .•. I gq . ' ·-- '" ., - . - . 1:.11 '· ,, .. ,, . 'i.-;t;,-·· ' ·-· ·.,· ·,I;' ~ ~ ~iC:P. A O l ~ ii ·s ,, V,, ,,, ,, ,~ :, ~- Le "nl illes; L., ... n,tn S~ 

}~ 'i'u Mart zOZi~~'.;'.~;~~;;~~':/' 
A , , D. :1 · 22 - 23 - 2, •• -
' 330 Lev n! • B1:sik\~NBUL 

cil o: 257680 I ,lersir; Na: 0308-0023-1910-001 
· ww..v.ykyatirirn.curn.lr 
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7.3. Madde 7.1. ve 7.2.'de saydan bilgilerin olaganiistii unsurlardan etkilenme durumu 
hakkmda bilgi: 

i§bu izahname'nin 5. boliimiinde yer alan risk faktorleri ba§hg1 altmda yer alan risk unsurlan 
dt§mda, herhangi bir husus bulunmad1g1 dii§ilniilmektedir. 

7.4. ihra~~mm ticari faaliyetleri ve karhhg1 a~1smdan onemli olan patent, Iisans, smai
ticari, finansal vb. anla~malar ile ihra~~mm faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne 
ol~iide bu anla~malara bagh olduguna ya da yeni iiretim siire~lerine ili~kin ozet bilgi: 

Markalar 

~irket'in hem yurt i1rinde hem yurt d1~mda ba~hca kulland1g1 marka "Sinangil"dir. 

• Turkiye 

i§bu izahname tarihi itibanyla, Sirket'in yurt i9inde 93 tane tescilli markas1 bulunmaktadir. Bu 
markalardan 2022/024378 ba§vuru numarali "9e$idim" ve 2002/32040 ba§vuru numarah 
"9e.Jidim" markalan i9in Sirket ile At1hm Unlu Mamiiller arasmda 01.12.2022 tarihinde 
milnhasirhk i9ermeyen marka lisans sozle§mesi imzalanmt§tlr. imzalanan marka lisans 
sozle§mesi uyannca, At1hm Unlu Mamiiller lisans konusu markah ilriinlerin satl§lan sonucu 
elde edecegi net cironun %1 'i + KDV oranmda bedeli Sirket'e odeyecektir. Bahsi ge9en 
sozle§me uyarmca At1hm Unlu Mamilller, yukanda belirtilen markalan kullanarak ilriinlerin 
ilretimi veya ilrettirilmesi, ithal ve ihra9 edilmesi, sat1§1, pazarlamas1 ile dag1t1m1m 
saglayabilecektir. Sozle§me silresi imza tarihinden itibaren bir yil olmakla birlikte ge9erlilik 
silresinin bitiminden en az 3 ay once taraflardan biri tarafmdan sozle§menin sona erdigi 
bildirilmez ise anla§ma silresi bir yil daha uzayacak ve milteakip silre bitimlerinde de aym kural 
uygulanacaktir. ilgili markalar haricinde Sirket'in sahip oldugu markalann hi9biri ilzerinde 
takyidat bulunmamaktadir. Markalarm her biri, tescil tarihinden ba§lamak ilzere 10 yilhk bir 
yasal koruma silresine tabidir. Bu koruma silresi 10 y1lhk silrelerle yenilenebilir. 

• Uluslararasz Markalar 

Sirket'in yurt dt§mda tescil edilmi§ herhangi bir markas1 bulunmamakta olup, Sirket'in sahip 
oldugu markalarm tescil bilgileri, a§ag1daki tabloda belirtilmi§tir: 

LOGO MARKA 
NiCE BA~VURU BA~VURU YENiLEME 

DURUM 
SJNIFI NO TAIUJIJ TARiHi 

~ SiNANGiL 
30 2021/143981 13.10.2021 13.10.2031 

TESCiL 

Sinani,il 
1963 EDiLDi. 

1963 

23-1910-0016 
www.ykyalirim.com.tr 



LOGO MARKA 

~ 
Sinangil SiNANGiL -t94J GLUTEN 

YeK YOK 1963 

.lit SiNANGiL Sinangll. 
~ YOK 1,Gi,) 

mK 
GLUTEN19 

63 

lllr:!I[ 
ALPA 

so~]flJIJ 
50.YIL 

~. 
SiNANGiL Siiianell 

~· PROFESYO 
NELSARI 

SAAl:UNl UN 

+ SiNANGiL 
1963 

Slnani,11. ·-· l'i6) 

NiCE BA,5VURU 
SINIFI NO 

30,43 2021/167039 

30,43 2021/167720 

29,30,31 2022/024364 

30 2022/024365 

30 2022/024367 

\ 

BA,5VURU YENiLEME 
TARiHi TARiHi DURUM 

TESCiL 23.11.2021 23.11.2031 
EDiLDi. 

24.11.2021 24.11.2031 
TESCiL 
EDiLDi. 

22.02.2022 22.02.2032 TESCiL 
EDiLDi. 

22.02.2022 22.02.2032 
TESCiL 
EDiLDi. 

22.02.2022 22.02.2032 
TESCiL 
EDiLDi. 

s 

•nt • • BUL 
Slcll No: 257689 I Mersis No: 0388-0023-1910-0016 

www.ykyatirim.com.tr 



LOGO MARKA NiCE BA~VURU BA~VURU YENiLEME 
SINIFI NO TARiHi TARiHi DURUM 

--INJe;l.lsu1 
ALPA 

30 2022/024371 
TESCiL 

NELSON 22.02.2022 22.02.2032 
EDiLDi. 

Jilli ma: 
liEK~itEK 

ALPA 
30 

TESCiL 
TEK<;i<;EK 2022/024373 22.02.2022 22.02.2032 EDiLDi. 

AllAG__ei{ ALAGEYiK 30 2022/024375 22.02.2022 22.02.2032 
TESCiL 
EDiLDi. 

JE\]fil& ALPA 

Ye:§;i1JdJe1~ 
YE~iLELE 30 2022/024376 22.02.2022 22.02.2032 

TESCiL 

K EDiLDi. 

SARI SARI 

~ SEMOLiNA 30 2022/024377 22.02.2022 22.02.2032 
TESCiL 

UN 
EDiLDi. 

) :'"-""-''· 



LOGO 

~idJiJlililJ 

Ce~idim 

KEKUNU 

::■!HEil 

MARKA 

GUZEL 
KABARAN 

UN 

SiNANGiL 
KEK1963 
KEKUNU 

ALPA 
SARIELEK 

NiCE 
SINIFI 

29,30, 31 

05, 29, 30, 
31 

30 

30 

30 

BA~VORU BA~VURU YENiLEME DURUM 
NO TARiHi TARiHi 

2022/024378 22.02.2022 22.02.2032 

2002/32040 16.12.2002 16.12.2032 

2022/024380 22.02.2022 22.02.2032 

2022/024384 22.02.2022 22.02.2032 

2022/024382 22.02.2022 22.02.2032 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 



LOGO MARKA 

ALPA 

NiCE 
SINIFI 

BA~VURU 
NO 

BA~VURU YENiLEME 
TARiHi TARiHi 

SUPERALP 29, 30, 31 2022/024385 22.02.2022 22.02.2032 
AM 

SiNANGiL 
PROFESYO 30 2022/023495 21.02.2022 21.02.2032 

NEL 

SiNANGiL 
PROFESYO 30, 31 2022/024366 22.02.2022 22.02.2032 

NEL 1001 

SiNANGiL 
1963 

GLUTEN 
FREE 30 2022/024381 22.02.2022 22.02.2032 

GLUTENSi 
z 

PKU 30 2021/151599 26.10.2021 26.10.2031 

1 0 Marl 2023 

DURUM 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

. ' - - -
www.ykyalirlm.com.lr 



LOGO 

0 
alpa 

MARKA 

PKU 

PKU 

AALPA 

YENi 
ALPA 101 

~EKiL 

NiCE 
SINIFI 

30 

30 

30 

30 

ALPARAM 05 / 29 / 30 
A /31/ 

BA~VURU BA~VURU YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi 

2021/151598 26.10.2021 26.10.2031 

2022/024368 22.02.2022 22.02.2032 

87/96477 18.03.1987 18.03.2027 

DURUM 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

YENiLENDi 

97/015615 17.10.1997 17.10.2027 YENiLENDi 

2003/10019 29.04.2003 29.04.2023 YENiLENDi 

1 O Marl 2023 



NiCE BA~VURU BA~V~U YENiLEME 
DURUM LOGO MARKA 

SINIFI NO TARIID TARiHi 

ViTALPA 101 viTALPA 05 /29 /30 2004/18890 22.06.2004 22.06.2024 YENiLENDi 101 / 31 / 

EKSTRAALPA NELSON EKSTRA 
05 /29 / 30 

28.09.2004 28.09.2024 YENiLENDi ALPA 2004/31382 
NELSON / 31 / 

,,-,;,i . 
SiNANGiL . ~:: ri~{ty't}j ·:;\ 

TESCiL ~1 -Oi~ - \ • ~; 1963 ALTIN 
30 2020/152786 04/12/2020 4.12.2030 

EDiLDi. 
. . . .,.,., 

HASAT .. ,. ·-... - II. ,,.. ""\ ·~~)11'1.£!..!:,'::l_: . 
~EKiL , ..... 

-!,.;_,~~;~_,., .. ; ._;/ l~-t,1t'.t.1;:,-

~cmfunu ALPA 
TESCiL UNLARI 

30 2013/39869 30/04/2013 30/04/2023 EDiLDi. ~;·ii~•j· NELSON 
:j ~EKiL 

,, ·---

--~'-'Y~.X?v ALTINGUL 
15/05/2025 

TESCiL Q:., ,I ALPA 30 2015/42170 15/05/2015 EDiLDi. ~i~ UNLARI 
~-anibrio 

~;..,;r·.,·\:·:·.:. -..•. ·1 

1 0 Mart 2023 



LOGO 

~·~:. 
11 •11,<1~••,r.~' 

• !ik : ''c,J'1J. f~~ .,,•~ " 

' "' 

MARKA 

ALPA 
UNLARI 

MAvi 
ALPA 
1;,EKiL 

ALPA 
UNLARI 

A1;,UN 

NiCE 
SINIFI 

30 

30 

BA1;,VURU 
NO 

BA1;,VURU YENiLEME 
TARiHi T ARiHi 

DURUM 

97/015614 17/10/1997 17/10/2027 YENiLENDi 

2016/88320 04/11/2016 04/11/2026 YENiLENDi 

ALPA 29, 30, 31 2013/39868 30/04/2013 30/04/2023 YENiLENDi 

TERCUBE 
MiZ50YIL 

ADIMIZ 
50.YIL 29, 30, 31 
50.YIL 
ALPA 
1;,EKiL 

ALPAlOl 30 

2009/58615 05/11/2009 05/11/2029 

2013/39870 30/04/2013 30/04/2023 

1 0 Mart 2023 

YENiLENDi 

TESCiL 
EDiLDi. 

, .. ,,... . . . ~'" . " 



---- - -- -----.---- ---------

LOGO MARKA NiCE BA1,VUJW BA1,VURU YENiLEME 
DURUM 

SINIFI NO TARiHi TARiHi 

---- -~,,,..,-.~- -- ~ _,.. ___ ·~·-- --
··,t~f: ·; 

}~l.~L TEKGUL 30 82/075270 18/01/2002 18.01.2032 YENiLENDi 

~ h .. .. • 

<,:In ',, Gl'.:l. 
c;:iFTGUL 30 82/072279 18/01/2001 18/01/2031 YENiLENDi 

.. .. - - -- -----~ -

SUPERALP 
29,30,31 2003/10016 29/04/2003 29/04/2023 YENiLENDi ! AM 

: 

- ------

[JJ@TIL.i:l ALPAM 30 2002/14096 06/06/2002 6.06.2032 YENiLENDi 

alpastar ALPASTAR 30 2006/40118 17/08/2006 17/08/2026 YENiLENDi 

,,., . 



LOGO 

i'.".:""'·- - - i 

alpa unlan Q# I 
~u~:~~ ·- j 

MARKA 

ALPA 
UNLARI 
YE!;,iL 

ELEKA 
1;,EKiL 

ALPA 
UNLARI 
ALTIN 

ELEKA 
1;,EKiL 

ALPA 
UNLARI 

SARI ELEK 
Al;,EKiL 

ALPA 
UNLARI· 

NiCE 
SINIFI 

30 

30 

30 

30 

BA/;,VURU 
NO 

BA!;,VURU YENiLEME 
TARiHi TARiHi• DURUM 

97 /015611 17/10/1997 17/10/2027 YENiLENDi 

97/015613 17/10/1997 17/10/2027 YENiLENDi 

97/015612 17/10/1997 17/10/2027 YENiLENDi 

99/022838 27/12/1999 27/12/2029 YENiLENDi 

ALTINAPA ALTINAPA 
05, 29, 30, 
31, 32, 33, 

40,43 
2004/34668 21/10/2004 21/10/2024 YENiLENDi 

... _., 1- •1,s•:..:': ~h•.~.i,;_;\w,'l~t< • 

,"I />,,~· ... .( ,·. ' 

} ~ ., : .. ~. ~ . .. 

i ;'Js_t ' 
··.:. rJ, 

1 0 Mart 2023 



LOGO 

Al.ah,1yt 

K 

MARKA 

SiNANGiL 
ATLAS 

SiNANGiL 
ATABEYi 

TEKKO(; 

NiCE 
SINIFI 

30 

30 

BA~VURU BA~VORtJ YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi 

2015/15672 24/02/2015 24/02/2025 

2014/67835 20/08/2014 20/08/2024 

DURUM 

TESCiL 
EDiLDi. 

TESCiL 
EDiLDi. 

SiNANGiL 29, 30, 31 2001/04827 19/03/2001 19/03/2031 YENiLENDi 
~EKiL 

TEK 
<;i<;EK 

30 2000/15596 28/07/2000 28/07/2030 YENiLENDi 

TEK 
YILDIZ 

SiNANGiL 29, 30, 31 2001/04829 19/03/2001 19/03/2031 YENiLENDi 

~EKiL 

YA . RIM MENKUL 

-2'i'": ;,~",1'.M ~ 
Bc~if..:~ 

N is tJo: 
atirim.com.lr 

1 0 Mart 2023 



LOGO 

SiNANGiL LEZZET USTASI 

Sinangil Kabaran Un 

MARKA 

<;iFT 

NiCE 
SINJF'I 

BA~VURU BA~VURU YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi 

DURUM 

YILDIZ · · 
SiNANGiL 29, 30, 31 2001/04828 19/03/2001 19/03/2031 YENILENDI 

~EKiL 

EXMEK 29, 30, 31 2005/33476 10/08/2005 10/08/2025 YENiLENDi 

SiNANGiL 
LEZZET 29, 30, 31, 
KULUB-0 32, 42, 43 

~EKiL 

SiNANGiL 
LEZZET 
USTASI 

SiNANGiL 
KABARAN 

UN 

OS, 20, 30, 
31, 33, 40, 

43 

30 

2005/29929 19/07/2005 19/07/2025 YENiLENDi 

2005/26591 28/06/2005 28/06/2025 YENiLENDi 

2005/25651 22/06/2005 22/06/2025 YENiLENDi 

YAPI l(REDi YATIRIM MEN 

s 

: "!~ 
Si 'IN No:( 016 

irim.com.lr 

0 art 2023 



LOGO MARKA 

<;iFT 
YILDIZ 

TEK 
YILDIZ 

YEl>iL 
<;i<;EK 

SiNANGiL 
UNLARi 

SiNANGiL 
UNLARi 

NiCE 
SINIFI 

30,31 

30 

30 

30 

30 

BAl>VURU BAl>Vl.T.RU YENiLEME 
NO TARilQ. TARiHi DURUM 

89/108878 02/01/1989 02/01/2029 YENiLENDi 

89/108880 02/01/1989 02/01/2029 YENiLENDi 

86/100596 14/09/1996 14/09/2026 YENiLENDi 

87/100326 10/01/1997 10/01/2027 YENiLENDi 

87/100473 10/01/1997 10/01/2027 YENiLENDi 



LOGO 

SiNANGiL 

MARKA 

SARI 
CiCEK 

MOR 
CiCEK 

MAvi 
CiCEK 

NiCE 
SlNIFI 

30 

30 

30 

03, 05, 16, 

BA~VURU 
NO 

86/100732 

86/101413 

86/100443 

BA~VURU YENiLEME 
TARiW T ARiHi 

DURUM 

14/09/1996 14/09/2026 YENiLENDi 

26/08/1996 26/08/2026 YENiLENDi 

14/09/1996 14/09/2026 YENiLENDi 

ATLAS 21, 29, 30, 94/001758 16/02/1994 16/02/2024 YENiLENDi 
32,34 

SiNANGiL 35 2002/20222 12/08/2002 12.08.2032 YENiLENDi 

YAPI KREDi YATIRIM ME 
-ER 

si C 
- 2? 
- Be 
.rsis 

.ykyatirim.com.tr 



LOGO 

DORUK 

DORUK 

MARKA 
NiCE 

SINIFI 

03, 07, 16, 

BA~VURU 
NO 

BA~VURU YENiLEME 
TARiHi T ARi"W DURUM 

SiNANGiL 21, 29, 30, 2001/13479 11/07/2001 11/07/2031 YENiLENDi 
32 

DORUK 30 2000/09637 22/05/2000 22/05/2030 YENiLENDi 

doruk 30 2002/20799 16.08.2002 16.08.2032 YENiLENDi 

<;iFTKOC 
SiNANGiL 29, 30, 31 2001/04830 19/03/2001 19/03/2031 YENiLENDi 

~EKiL 

<;iFT 
GEYiK 

30 2001/25315 04/12/2001 4.12.2031 YENiLENDi 

"YATIRI 
RLER 

si Co 
.27 

, - B, ,s;k!a~.-rict'1iRllt -
1<,,s;, Nu: 0388-0023-1910-0016 

www.ykyalirim.com.tr 



LOGO MARKA NiCE BA~VURU BA~VURU YENiLEME DURUM 
SINIFI NO TARiHi TARiHi 

r- ---·- -- -- . -
I TEK 
iTEK GEYiK GEYiK 

30 2001/25316 04/12/2001 4.12.2031 YENiLENDi 

I 
[._ ------ --

SiNANGiL ·1001 
SiNANGiL 

30,31 2007/05878 05/02/2007 05/02/2027 YENiLENDi 
1001 

A.TL-As 
03, 05, 16, 

ATLAS 21, 29, 30, 97/001460 31/01/1997 31/01/2027 YENiLENDi 
32,34 

03, 05, 16, 

SiNANGIL 
SiNANGiL 21, 29, 30, 97/001470 31/01/1997 31/01/2027 YENiLENDi 

32,34 

SiNANGiL . • YA~AMA SI NANG.IL ARTI 30 2006/03822 07/02/2006 07/02/2026 YENiLENDi 

YA~AMA ARTI mi:1m l(ATAR 
DEGER 
KATAR 



LOGO 

LEZZE°TDEMEK: 
SiNANGIVDEMEK 

S""fnanyil. 
Ht~') 

........... 

MARKA 

LEZZET 
DEMEK 

SiNANGiL 
DEMEK 

NiCE 
SINIFI 

05, 29, 30, 
31, 32, 33, 

40,43 

SiNANGiL 05, 29, 30, 

1963 ~EKiL 31• 
32

• 33• 
40,43 

<;iFTKO<; 

TEKKO<; 

. SiNANGiL 
~EKiL 

30 

30 

30 

BA~VURU BA~VURU YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi DURUM 

2005/29650 18/07/2005 18/07/2025 YENiLENDi 

2005/20660 24/05/2005 24/05/2025 YENiLENDi 

89/109003 02/01/1989 02/01/2029 YENiLENDi 

89/108870 02/01/1989 02/01/2029 YENiLENDi 

87/100466 10/01/1997 10/01/2027 YENiLENDi 

1 0 Marl 2023 



LOGO 

eks n 

. .__" 

4)~ 
uncu 

MARKA 

ECDAT 

NiCE 
SINIFI 

BA~VURU BA~VURU YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi 

DURUM 

29, 30, 31 2004/36818 08/11/2004 08/11/2024 YENiLENDi 

ALAGEYiK 29, 30, 31 2004/36819 08/11/2004 08/11/2024 YENiLENDi 

~EKiL 

EKSUN 

UNCU 
~EKiL 

01, 05, 06, 
22, 29, 30, 2000/20000 20/09/2000 20/09/2030 YENiLENDi 
31,35,40 

22,30 2000/20072 21/09/2000 21/09/2030 YENiLENDi 

29, 30, 31 2002/10890 08/05/2002 8.05.2032 YENiLENDi 



LOGO 

I!~'}::,,~ . 
i'l ~':\,'lcl,i:.,! .· 

~---~·:::.:f . I . if' :~;• . ·~· ,\~~/:\f?. 
;a,.,_ . -,.:..:l ..:-c~;~""--< ··. . . - •-··,:; .·. )' 

:-l: .... -,~~, . ···-~.:.·::. 
.. I 

·'.SINANG'.IL 
KEKUN 

MARKA 

FIRINIM 
$EKiL 

FIRINCI 
$EKiL 

ATBAZAR 
$EKiL 

alpalOl ~ekil 

sinangil 
kekun 

NICE 
SINIFI 

29, 30, 31 

29,30,31 

29,30, 31 

30 

30 

.•'\f, 

BA$Y,URU BA$VURU YENiLEME 
NO TARiHi TARiHi. DURUM 

2002/10892 08/05/2002 8.05.2032 YENiLENDi 

2002/10893 08/05/2002 8.05.2032 YENiLENDi 

2002/07206 02/04/2002 2.04.2032 YENiLENDi 

2009/58614 05.11.2009 05.11.2029 YENiLENDi 

2002/29548 15.11.2002 15.11.2032 YENiLENDi 

fit:.~~·.• .. , ... •·· 
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LOGO MARKA 
NiCE BA~VURU BA~VURU YENiLEME 

DURUM 
SINIFI NO TARiHi TARiHi 

ALPA 29/30/31 
YENiLENDi alpa SO.yd 

I 
2002/14215 07.06.2002 07.06.2032 

50'.ytl 

Patent ve Faydal, Modeller 

Tilrk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, patent veya faydah model tescili bulunmamaktad1r. 
Aynca, ~irket'in yurt dt§mda, c;e§itli illkelerde, tescil ettirdigi patent veya faydah modeller de 
bulunmamaktad1r. 

AlanAdlarz 

~irket'in, toplamda 33 adet alan ad1 mevcut olup, hepsi koruma silreleri ic;indedir. ~irket'in 
ba§hca kulland1g1 alan ad1 "www.eksun.com.tr"dir. 

7.5. ihrac;c;mm rekabet konumuna ili~kin olarak yaptig1 a-;1klamalarm dayanag1: 

Yukanda 7.2.1. ve 7.2.2. ba§hklan altmda ihrac;c;mm rekabet konumuna ili§kin olarak yaptlan 
ac;1klamalarm kaynag1, Nielsen Tilrkiye tarafmdan haz1rlanan Nielsen IQ Raporu, 2022 finansal 
y1h ilc;ilncil c;eyregi verilerinden olu§maktadir. .[Kaynak: 20.01.2023 tarihli Nielsen IQ 
Raporu]. ilgili rapora www.eksun.com.tr adresindeki yatmmc1 ili§kileri sayfasmdan 
ula§tlabilir. 

Yurt dt§l pazarlar ic;in, global k1yaslamaya imkan veren bir kaynak olmad1gmdan, yurt dt§l 
rekabeti ile ilgili verilen bilgiler, ~irket'in pazarlama departmanmdan edinilen bilgilerdir. 

7.6. Personelin ihrac;-;1ya fon saglamasm1 miimkiin kdan her tiirlii anla~ma hakkmda 
bilgi: 

Yoktur. 

7.7. Son 12 ayda finansal durumu onemli olc;iide etkilemi~ veya etkileyebilecek, i~e ara 
verme haline ili~kin bilgHer: 

Son 12 ayda i§e ara verme hali olmamt§ttr. 

8. GRUP HAKKINDA BiLGiLER· 

8.1. ihrac;c;mm dahil oldugu grup hakkmda ozet bilgi, grup ~irketlerinin faaliyet 
konulari, ihrac;-;1yla olan ili~kileri ve ihrac;c;mm grup ic;indeki yeri 

i§bu izahname tarihi itibanyla ihrac;c;mm paylarmm %100'ilne Eksim Yatmm Holding sahiptir. 
<;at1 kurulu§U Eksim Yatmm Holding ve dogrudan ve dolayh ortakhklan hakkmda ozet bilgiler 
a§ag1da sunulmaktadir: 

Eksim Yatmm Holding A.~.: 

Temelleri 1986 y1lmda at1lan Eksim Yatmm Holding, yenilenebilir enerji ilretimi, elektrik alt 
yap1 hizmetleri, elektrik dag1t1m1 ile toptan ve pe_rakende satl§t, dogalgaz ithalatl, g1da ve in§aat 
sektorlerinde y t1g1 yatmmlarla Tilrkiye' in"'6rie~li · grriplan arasmda yer almaktadir. Eksim 
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Yatmm Holding ve dogrudan ve dolayh ortag1 oldugu 15 §irkette toplam 9.505 ki§i 
9ah§maktad1r. 

Yenilenebilir enerji iiretimi: 996 MWm'hk RES, 162 MWm'hk HES, 275 MWm'hk GES ve 
5 MWm'hk BES ile birlikte toplamda 1.438 MWm'hk yenilenebilir enerji portfoyilnil 
yonetmektedir. Gi.incel kurulu gilcil 628 MWm'dir. Bahkesir, Osmaniye, istanbul, Tokat, 
Amasya, izmir (Bergama ve Seferihisar) ve Sakarya'da aktif ilretim yapan 8 RES 
bulunmaktadir. Aynca biri Rize'de, diger ikisi ise Gi.ircistan'm Batum §ehrinde olmak ilzere 
elektrik ilretimine devam eden ili; ayn HES yatmm1 bulunmaktadir. Bu §irketlerde toplamda 
232 personel istihdam edilmektedir. 

Elektrik alt yap1 hizmetleri: Bilnyesindeki Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'de, elektrik altyap1 
ve bak1m hizmetleri, arai; kiralama hizmetleri, Ba§ak Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1 ve 
Yonca Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1'nda ise elektrik ai;ma-kesme, anza onanm, endeks 
okuma ve pano ilretim faaliyetlerinde bulunulmaktadir. Bu §irketlerde toplamda 3.858 personel 
istihdam edilmektedir. 
Elektrik dag1hm1 ile toptan ve perakende sat1~1: Diyarbakir, ~anhurfa, Mardin, Batman, Siirt 
ve ~1mak illerine elektrik dag1tlm hizmeti sunan ve 28.06.2013 tarihinde ozelle§tirilen Dicle 
Elektrik Dag1tlm A.~., Eksim Yatmm Holding 9at1s1 altmda bulunmakta olup, yilhk ortalama 
23 milyar Kw saat elektrik dag1t1m1 geri;ekle§tirmektedir. Eksim Yatmm Holding bi.inyesinde 
bulunan Dicle Elektrik Perakende Satt§ A.~., kendi bolgesinde yakla§tk 2 milyon mil§terisine 
elektrik perakende satt§ hizmeti vermektedir. Aynca tedarik lisans1 9er9evesinde i.ilke 9apmdaki 
serbest ti.iketicilere de toptan ve perakende elektrik satl§l yapabilmektedir. Eksim Elektrik 
Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan Satl§ A.~. yurt ii;inde ve dt§mda elektrik ticareti alanmda 
faaliyet gostermek amac1yla 2010 yilmda kurularak EPDK' dan ald1g1 "Tedarik Lisans1" 
kapsammda faaliyetlerini si.irdi.irmektedir. Eksim Elektrik Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan 
Satt§ A.~., Eksim Yatmm Holding bi.inyesindeki RES ve HES'lerde ilretilen elektrigin sat1§m1 
da geri;ekle§tirmektedir. Bu §irketlerde toplam 4.549 personel istihdam edilmektedir. 

Dogalgaz ithalah: Bat1 Hatti Dogalgaz Ticaret A.~., EPDK'dan ald1g1 ithalat lisans1 
kapsammda 2013 yilmm ba§mda dogalgaz ticaretine ba~lamt§tir. Rusya merkezli Gazprom 
Export LLC ile imzalanan yilhk 1 milyar m3 dogalgaz ahm anla§mas1 ile 2032 yilma kadar, 
Tilrkiye'nin dogalgaz arz gilvenligine katk1da bulunulmas1 hedeflenmektedir. Bu §irkette 
toplam 4 personel istihdam edilmektedir. 

G1da: Eksurt G1da, Ti.irkiye'nin en bi.iyiik 500 sanayi kurulu§U listesine girmeyi ba~aran un 
_sektori.iniln onemli alctorleri arasmdadir. Sirket, grup ii;erisinde hasilatm %4;il, aktif 
bi.iyiiklilgiln %3'i.i, i;ah§an sayilarmda ise %5'i kadar bir paya sahiptir. 

Aynca perakende g1da magazac1hg1 faaliyetlerinde bulunan At1hm Unlu Mami.iller, g1da 
sektori.inde Eksim Yatmm Holding 9at1s1 altmda faaliyet gosteren §irketler arasmdadir. Bu 
§irketlerde toplamda 816 personel istihdam edilmektedir. 

Dogrudan ve Dolayh Ortakhklar Hakkmda Ozet Bilgiler: 

Eksim Enerji A.~.: 01 Kas1m 2002 tarihinde kurulmu§tur. Merkezi istanbul'dad1r. Ana 
faaliyet konusu, elektrik enerjisi ilretim tesisi kurulmas1, i§letmeye almmas1, kiralanmas1, 
elektrik enerjisi ilretimi, ilretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin mil§terilere sat1§1d1r. 
Eksim Enerji A.~., 996,89 MWm'hk RES, 63,07 MWm'hk HES, 187,50 MWm'hk GES ile 
birlikte toplamda 1.247,46 MWm'hk yenilenebilir enerji portfoyilnil yonetmektedir. Gi.incel 
kurulu gilcil 526,97 MWm'dir. Bahkesir, Osma,mx~~-Jstanbul, Tokat, Amasya, izmir (Bergama 
ve Seferih' ar) ve Sakarya ve Rize'de a~~~V!1"''f~an 9 RES ve HES bulunmaktadir. 
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Sermayesi 700.000.000 TL'dir. Sermayesinin %21,44,'il Eksim Yatmm Holding'e aittir. 151 
1yah§am bulunmaktadir. 

BatI Hatti Dogalgaz Ticaret A.~.: 09 Nisan 2009 tarihinde kurulmu§tur. Ana faaliyet konusu, 
dogalgaz mevzuatma uygun olarak dogalgaz ithalat faaliyetlerinde bulunmaktir. Batt Hatti 
Dogalgaz Ticaret A.~., Rusya Federasyonu'ndan yilhk 1 milyar m3 dogalgaz ithalatt yapmak 
ilzere 2012 ytlmda Gazprom ile 20 y1l silreli sozle§me imzalamt§tlf. 26.11.2012 tarihinden 
itibaren EPDK'dan 23 y1l silreli dogalgaz ithalat lisans1 bulunmaktad1r. Sermayesi 12.000.000 
TL'dir. Sermayesinin %70'i Eksim Yatmm Holding'e aittir.41yah§am bulunmaktadir. 

Eksim Elektrik Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan SatI~ A.~. : 26 May1s 2010 tarihinde 
kurulmu§tur. Toptan elektrik ticareti, portfoyilndeki her tilrlil serbest tilketicinin elektrik 
talebini kar§tlamak ve yurtdt§mdan elektrik ithal etmek amac1yla kurulmu§tur. Ana faaliyet 
konusu olan piyasa dilzenlemeleri dahilinde elektrik enerjisi ticareti yapabilmek i«;in her 
durumda temin edilmesi gereken elektrik enerjisi i«;in ikili anla§malar yapabilmektedir. Agustos 
2010'da EPDK'dan 20 yil silreli toptan satt§ lisans1 almt§tlr. 2011 y1h i«;erisinde elektrik 
satl§ma ba§lamt§tlf. Sermayesi 1.000.000 TL'dir. Sermayesinin %99'u Eksim Yatmm 
Holding' e aittir. 9 1yah§am bulunmaktadir. Eksim Elektrik Enerjisi ithalat ihracat ve Toptan 
Satt§ A.~., ~irket'in fabrikalardaki elektrik ihtiyacm1 kar§Ilamak i«;in elektrik satmaktadir. 

iltek Enerji Yatmm Sanayi ve Ticaret A.~. : 26 Nisan 2005 tarihinde kurulmu§tur. Ana 
faaliyet konusu yenilenebilir enerji faaliyetini yilrilten firmalara yatmm yapmaktir. iltek Enerji 
Yatmm Sanayi ve Ticaret A.~., Eksim Enerji A.~.'ye %67,72 ortaktir. Tekirdag'da 5 MWm'lik 
BES lisans1 bulunmaktadir. Sermayesi 150.000.000 TL'dir. Sermayesinin %12,50'si Eksim 
Yatmm Holding'e aittir. 5 1yah§am bulunmaktadir. 

Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.,25 Agustos 2008 tarihinde kurulmu§tur. Ana faaliyet konusu, 
enerji sektorilnde faaliyet gosteren §irketlere i§tirak etmek, elektrik altyap1 ve bak1m hizmetleri, 
ara«; kiralama hizmetleri yapmaktlf. Dicle Kok Enerji Yatmm A.~., Dicle Elektrik Dag1t1m 
A.~. ve Dicle Elektrik Perakende Satt§ A.~. §irketlerinin %100 oranmda sahibidir. Sermayesi 
70.000.000 TL'dir. Sermayesinin %76's1 Eksim Yatmm Holding'e aittir. 1.197 «;ah§am 
bulunmaktadir. Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.,, ~irket'e onceki y1llarda bugday satt§l 
yapmt§ttr. 2022 y1lmda ise sadece 2 adet bugday satt§l yapmt§tlr. ~irket'e aynca ta§tt 
kiralamaktadir. 

Atihm Unlu Mamiiller Sanayi ve Ticaret A.~.: Atthm Unlu Mamilller, 29 Nisan 1993 
tarihinde kurulmu§tur. Ana faaliyet konusu, perakende g1da magazac1hg1 faaliyetlerinde 
bulunmaktir. Attlnn Unlu Mamilllei-'in sermayesi 29.490.000 TL'dir. Sermayesinin tamam1 
Eksim Yatmm Holding'e aittir. 351 «;ah§am bulunmaktad1r. ~irket ile ticari ili§kisi 
bulunmaktadir. 

Yonca Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1: 03 Kas1m 2021 tarihinde kurulmu§tur. Kurulu§ 
amac1, elektrik altyap1 i§ ve i§lemleri, endeks okuma i§leri, a«;ma kesme faaliyetleri olmak 
ilzere, Y onca Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1 adma yaplacak satm alma, ihale sonucunda i§ 
yapma, taahhilt §eklinde hizmet verilmesidir. Adi ortakhk yap1s1 i1yerisinde %90'u Eksim . 
Yatmm Holding'e aittir. 2.661 «;ah§am bulunmaktad1r. 

Achar Energy 2007 Limited (Giircistan): 17 Nisan 2007 tarihinde Gilrcistan'm Acara bolgesi 
Batum §ehri kurulmu§tur. Ana faaliyet konusu, elektrik enerjisi ilretim tesisi kurulmas1, 
i§letmeye ahnmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi ilretimi ve ilretilen elektrik enerjisinin ve/veya 
kapasitenin mil§terilere satl§mt yapmaktlr. Gilncel kurulu gilcil 99 MWm'dir. Sermayesi 
20.000.000 GEL'dir. Sermayesin7·n ¾52'si Eks}Z}c..i,r·;-tJ~;~~ Holding'e aittir. 76 «;ah§am 
bulunm d1r. r- /ff•· •• , • :j_1!' t,•1~ -..,.~ 
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Eksim Ges Enerji A.~. : 10 Mart 2022 tarihinde kurulmu§tur. Ana faaliyet konusu, elektrik 
enerjisi Uretim tesisi kurulmas1, i§letmeye almmas1, kiralanmas1, elektrik enerjisi uretimi, 
Uretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin mil§terilere satl§tdir. 87,5 MWm GES portfoyU 
bulunmaktadir. Sermayesi 30.000.000 TL'dir. Sermayesinin tamam1 Eksim Yatmm Holding'e 
aittir. 

Eksim Ventures Teknoloji Yatmm A.~.: 14 Ocak 2021 tarihinde kurulmu§tur. Faaliyet 
konusu, yeni geli§en teknolojilere yatmmlar yapmaktir. Sermayesi 2.000.000 TL'dir. 
Sermayesinin tamam1 Eksim Yatmm Holding'e aittir. 

Eksun Tarim Urilnleri Lisansb Depoculuk A.~.: 03 Haziran 2021 tarihinde kurulmu§tur. 
Faaliyet konusu, lisans kapsammdaki tanm Urilnlerinin saghkh ko§ullarda muhafazasma ve 
ticari ama9la depolanmasma ili§kin olarak lisansh depoculuk faaliyetinde bulunmaktir. 
Sermayesi 1.500.000 TL'dir. Sermayesinin tamam1 Eksim Yatmm Holding'e aittir. 

Kat Turizm Gayrimenkul Yatmmlar1 ve i~Ietme Ticaret A.~.: 22 Eylill 2008 tarihinde 
kurulmu§tur. iktisap edecegi gayrimenkullerin bir konsept proje geli§tirilerek degerlendirilmesi, 
artan degerle beraber satt§l, kiraya verilmesi ve/veya i§letilmesi suretiyle faaliyet kazanc1 elde 
etmektir. Sermayesi 37.877.485 TL'dir. Sermayesinin %10'u Eksim Yatmm Holding'e aittir. 

Dicle Elektrik Perakende Sat•~ A.~.: 13 Arahk 2012 tarihinde kurulmu§tur. Diyarbakir, 
Sanhurfa, Mardin, Batman, Siirt ve S1rnak illerinde yakla§tk 2 milyon mil§terisine, perakende 
elektrik sat1§ faaliyetinde bulunmaktadir. Sermayesi 22.746.000 TL'dir. Dicle Kok Enerji 
Yatmm A.S., Dicle Elektrik Perakende Satt§ A.S.'nin sermayesinin tamamma sahiptir. 543 
9ah§am bulunmaktadir. 

Dicle Elektrik Dag1hm A.~. : 01 Mart 2005 tarihinde kurulmu~tur. Ana faaliyet konusu, 
elektrik enerjisinin dag1tim1dir. Diyarbakir, Sanhurfa, Mardin, Batman, Siirt ve S1rnak illerine 
elektrik dag1tlm hizmeti sunan ve 28.06.2013 tarihinde ozelle§tirilen Dicle Elektrik Dag1t1m 
A.S., yllhk ortalama 23 milyar Kw saat elektrik dag1t1m1 ger9ekle§tirmektedir. Sermayesi 
988.786.000 TL'dir. Dicle Kok Enerji Yatmm A.S., Dicle Elektrik Dag1tim A.S.'nin 
sermayesinin tamamma sahiptir. 3.997 9ah§am bulunmaktadir. 
ihrac;c;mm dogrudan veya dolayh onemli bagh ortakhklarmm dokumu: 

Yoktur. 

9. MADDi VE MADDi OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA 
BiLGiLER 

9.L Maddi duran varhklar hakkmda bilgiler: 

9.1.1. izahnamede yer almas1 gereken son finansal tablo tarihi itibar1yla ihra~~mm 
finansal kiralama yolu ·He edinilmi~ bulunanlar dahil olmak ilzere sahip oldugu ve · 
yonetim kurulu karar1 uyarmca ihra~~• tarafmdan edinilmesi planlanan onemli maddi 
duran varhklara ili~kin bilgi: 

Sirket'in maddi duran varhklan; (i) arazi ve arsalar; (ii) yeraltI ve yerilstil dilzenleri, (iii) 
binalar, (iv) tesis, makine ve cihazlar, (v) ta§ttlar, (vi) demirba§lar, (vii) ozel maliyetler ve (viii) 
yapllmakta olan yatmmlar, kalemlerinden olu§maktadir. A§ag1da, Sirket'in 31.12.2019, 
31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla, maddi duran varhklarmm maliyet, 
birikmi§ amortisman ve net defter degerleri gosterilmektedir: 

Maliyet (TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Arazi ve arsalar 28.965.327 4.683.327 

585.197 



Maliyet (TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Binalar 12.076.298 56.219.674 38.407.211 429.500 

Binalar Leasingli 4.266.401 - - -
Tesis, makine ve cihazlar 27.819.715 38.015.401 41.863.987 46.785.118 
Tesis, makine ve cihazlar 

15.324.018 21.804.801 21.804.801 21.804.801 leasing 

Ta~1tlar 4.549.695 4.645.278 4.645.278 4.535.859 

Demirba~lar 3.520.253 6.144.662 8.212.325 10.213.624 

Yap1lmakta olan yatmmlar 1.834.910 - 3.730 331.290 

Ozel maliyetler 142.160 143.910 143.910 143.910 

Toplam 74.556.291 198. 724.250 144.631.766 88.927.429 

Birikmi§ Amortismanlar (TL) · 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Arazi ve arsalar a - - -
Yeralt1 ve yerlistii dlizenleri 219.130 240.429 264.464 -
Binalar 2.534.291 - 524.277 5.154 

Binalar Leasingli 326.954 - - -
Tesis, makine ve cihazlar 11.109.409 12.825.224 14.736.878 16.468.987 

Tesis, makine ve cihazlar leasing 2.010.129 3.692.999 5.559.718 6.959.757 

Ta~1tlar 788.858 899.489 1.080.399 1.175.227 

Demirba~lar 1.273.140 1.532.853 1.848.211 2.305.195 

Yapdmakta olan yatmmlar - - - -
Ozel maliyetler 76.902 91.114 105.676 116.598 

Toplam 18.338.813 19.282.108 24.119.623 27.030.918 

Net Defter Degeri (TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Arazi ve arsalar 4.437.644 71.165.327 28.965.327 4.683.327 

Yeralt1 ve yerlistii dlizenleri 366.067 344.768 320.733 -
Binalar 9.542.007 56.219.674 37.882.934 424.346 

Binalar Leasingli 3.939.447 - - -
Tesis, makine ve cihazlar 16.710.306 25.190.177 27.127.109 30.316.131 

Tesis, makine ve cihazlar leasing 13.313.889 18.111.802 16.245.083 14.845.044 

T~1tlar 3.760.837 3.745.789 3.564.879 3.360.632 

Demirba~lar 2.247.113 4.611.809 6.364.114 7.908.429 

Yapdmakta olan yatmmlar 1.834.910 - 3.730 331.290 

Ozel maliyetler 65.258 52.796 38.234 27.312 

Toplam 56.217.478 179.442.142 120.512.143 61.896.511 
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Finansal Ya da Faaliyet Kiralamas1 Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varhklara ili~kin Bilgiler 
Kiralama Siiresi 

YdhkKira 
Kira Sonunda Kullamm Kimden 

Cinsi 
Donemi Kiralanamn Kime 

Tutan 
Amac1 Kiraland1g1 

Ait Olaca~1 
(TL) 

Ekipmanlan) 
Unimalatl 

Pnomatik 
Un Ta~1ma 

Finansal kiralama 
ve 

Finansal Kiralama 
19.04.2021 Eksun G1da Tanm 

siiresi ve borcu 
Depolama Ziraat Kat1hm 

21.11.2022 San.ve Tic.A.S. 
bitmi~tir. Sirket'e 

Sistemi Bankasi A.S. 
Un 

devri yap1lm1~t1r. 
Depolama 

Silolan 
Pnomatik 

Un Ta~1ma 
ve 

Depolama 

Finansal Kiralama 
21.02.2022 Eksun G1da Tanm 

2.134.238,32 
Sistemi- Ziraat Kat1hm 

19.01.2024 San.ve Tic.A.S. Asansor Bankas1A.S. 
Un 

Depolama 
Silolan-Yiik 

Ta~1ma 

Albaraka Portfciy TekirdagUn 
Albaraka Portfoy 

Yonetirni 
Faaliyet Kiralamas1 5 y!l Yonetimi A.S.Eksim 

9.000.000,00 
Fabrikas1 ve 

A.S.Eksim Gayri Gayrimenkul Yatmm Mii~temilati 
Fonu Un imalatl 

Menkul Yatmm 
Fonu 

Albaraka Portfoy Albaraka Portfoy 
Konya Un Yonetirni 

Faaliyet Kiralamas1 5 y!l Yonetirni A.S.Eksim 
5.568.840,00 Fabrikas1 A.S.Eksim Gayri Gayrimenkul Yatmm 

Unimalat1 Menkul Yatmm 
Fonu 

Fonu 

~irket'in duran varhklan, ozellikle Konya ve Tekirdag'da bulunan iiretim tesislerinden olu~maktadir. 
Dretim faaliyetlerinin yiiriitiildiigii tesislere ait gayrimenkullerden, Konya Un Fabrikas1 binas1 2021 
ydmda, Tekirdag Un Fabrikas1 binas1 ise 2022 y1hnda, Albaraka - Eksim GYF'ye satilm1~t1r. Fon ile 
~irket arasmda, bu gayrimenkuller i1yin 5 ydhk kira sozle~mesi imzalanm1~tlr. Aynca ~irket, Albaraka 
- Eksim GYF ile 23.02.2023 tarihinde Albaraka - Eksim GYF'nin maliki oldugu Murath 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in noter huzurunda 
dilzenleme §eklinde satt§ vaadi- sozle§mesi de imzalam1§t1r. Soz konusu satt§ vaadi sozle§mesi 
taraflarca tapuya §erh edilmemi§tir. SatI§ vaadi sozle§mesi i9erisinde soz konusu ta§Inmazlarm 
~irket lehine sat1§1q.m yapilacag1 ozel bir tarih ongoriilmemi§tir. Polay1s1yla ilgili sozle§me 10 
yilhk genel zaman a§1m1 silresine tabi olup, ~irket'in soz konusu silre i9erisinde Muratl1 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi'ni satm alma hakk1m 
kullanmamas1 durumunda, imzalanan satI§ vaadi sozle§mesi ge9ersiz olacaktir. 

~frket, 2020 y1h kay1tlannda goriinen gayrimenkulleri i1yin, SPK lisansh Y etkin Gayrimenkul 
Degerleme ve Dam~manhk A.~. ve Ekspertur Gayrimenkul Degerleme ve Dam~manhk A.~.'ne 
gayrimenkul degerlemesi yaptlrm1~t1r. Degerleme sonucu 91.113.394 TL'lik deger art1~1 olmu~tur. 
Degerlemeye ili~kin tablo a~ag1dad1r: 

Degerleme Rapor 
Tarihi 

30.06.2021 

DEGERLEME RAPORU L 

Rapor Numaras1 

21-06-102 

Degerlemeye Konu 
.. , ., Ta~mmaz 

31.12.2020 
Degerleme 

Tutar1 

15.300.000 

Deger Artl~• 

14.463.749 



DEGERLEME RAPORU (TL) 31.12.2020 
Degerleme Rapor 

Rapor Numaras1 
Degerlemeye Konu Degerleme 

Deger Arti~• Tarihi Ta~mmaz Tutan 
30.06.2021 21-06-101 Arsa (Tekirdag/Murath) 6.565.000 6.214.129 
30.06.2021 21-06-101 Arsa (Tekirdag/Murath) 5.740.000 1.989.076 

Arsa (Silivri) (* *) 1.260.328 -
30.06.2021 21-06-100 Arsa Konva Fabrika 42.300.000 39.049.477 
30.06.2021 21-06-100 Bina Konva Fabrika 11.800.000 7.533.600 
30.06.2021 21-06-102 Muratl1 / Tekirdag Fabrika 23.330.000 11.522.704 
7.04.2021 2021020184 Bina Muratl1 / Tekirdag 10.250.000 10.249.998 

Bina (Ankara) (*) 130.000 61.000 
Bina (Samsun) (*) 229.661 29.661 

Gene( Toplam 
116.904.989 

91.113.394 

(*) 2021 yilz i9erisinde sall§l ger9ekle§mi§ olmas1 nedeniyle sail§ deger/eri rayi9 deger olarak alznmi§hr. 
(**) Arsamn maliyet bedeli ile rayi9 degeri arasmdaki fark onemsiz olmas1 nedeniyle degerlemeye tabi 
tutulmaml§tlr. 

9.1.2. ihrac;c;mm maddi duran varhklarmm kullammm1 etkileyecek c;evre ile ilgili tiim 
hususlar hakkmda bilgi: 

<;evre Kanunu, c;evre kanularma ili§kin temel dilzenlemeleri ic;ermekte alup <;evre Kanunu'na 
ilave alarak (:ED Yonetmeligi, <;evre izin Yonetmeligi ve At1k Yonetimi Yonetmeligi dahil 
almak ilzere c;e§itli ikincil mevzuatlar da bulunmaktadtr. <;evre Kanunu'nda c;evrenin 
karunmasma ili§kin yilkilmlilliikler ve yilkilmlillilklere aykmhklarm sanuc;larma ili§kin genel 
hilkilmler yer almaktadtr. <;ED Yonetmeligi'nde ise <;ED silreci kapsammda haz1rlanan <;ED 
raparlan veya proje tamtlm dasyalan gibi belgelerin ic;erigi ve raparlarm yam s1ra bu silrec;te 
tabi alunacak idari ve teknik kanularda usul ve esaslar dilzenlenmi§tir. 

Sirket'in Tekirdag ve Kanya'da bulunan ilretim tesisleri <;ED Yonetmeligindeki listeler 
kapsammda bulunmamaktadtr. Sirket'in Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi ozelinde T.C. 
Kanya Valiligi <;evre ve Sehircilik il Mildilrlilgil'nden 20.08.2020 tarihli, 47342952-220.03-
E.31356 say1h <;ED Yonetmeligi Kapsam Dt§l goril§il bulunmaktadtr. Murath Fabrika Bugday 
i§leme Tesisi ic;in T.C. Tekirdag Valiligi <;evre ve Sehircilik il Mildilrlilgil'nden 28.01.2008 
tarihli, B.18.4i<;O.459.00.03/384 say1h <;ED Yonetmeligi kapsam dt§l goril§il bulunmaktadtr. 
Murath Fanksiyanel Un Kan§tmlar Tesisi ic;in ise 28.01.2008 tarihli, B.18.4i(:O.459.00.03/381 
say1h <;ED Yonetmeligi kapsam dt§l goril§il bulunmaktadtr. Tekirdag'da bulunan bahsi gec;en 
iki ilretim tesisi ic;in ise 25.02.2015 tarihli T.C. Tekirdag Valiligi <;evre ve Sehircilik il 
Mildilrlilgil'nden almmt§ 53549773/220.3-1628 say1h <;ED goril§il uyarmca Murath Fabrika 
Bugday i§leme Tesisi ic;in 28.01.2008 tarihli, 384 say1h <;ED goril§ilniln ve Murath 
Fanksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi ic;in aym tarihli, 38.1 say1h <;ED goril§ilniln devam ettigine 
dair <;ED goril§leri de mevcuttur. 

Sirket aynca, <;evre izin ve Lisans Yonetmeligi kapsammda faaliyet kanusu itibanyla c;evreye 
kirletici etkisi alan i§letmeler arasmda yer almakla beraber, ilgili yonetmelikte belirlenen smtr 
degerleri a§mamas1 sebebiyle T.C. Kanya Valiligi <;evre · ve Sehircilik il Mildilrlilgil'nden 
almmt§ 24.08.2020 tarihli 47342952-150.01-E.31655 say1h Selc;uklu Fabrika Bugday i§leme 
Tesisi ic;in, T.C. Tekirdag Valiligi <;evre ve Sehircilik il Mildilrlilgil'nden ahnmt§ Murath 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi ic;in 27.04.2021 tarihli E-53549773-150.01-858854 say1h c;evre 
izin goril§il bulunmaktad1r. Sirket'in Murath Fanksiyanel Un Kan§tmlar Tesisi ic;in ise c;evre 
izin goril§il bulunmamaktadtr. Sirket, i§bu izahname tarihi itibanyla kanu ile ilgili herhangi bir 
denetim gec;irmemi§ ve herhangi bir idari para,9ezasma .. 9arptmlmam1§tlr. Murath Fanksiyanel 
Un Kan§tmlar Tesisi'nin c;evre izin goril§il p.lw~it\is{(s.~l;>e_~~yle idari para cezasma c;arptmlmas1 
har de bu durum Sirket'in ilretimini ve u.: ~y~tle~_ini.,0Jums4?;~tkilemeyecektir. 
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~irket, at1klannm 9evre ve insan saghgma zararh olabilecek etkilerinin azaltilmas1 i9in gerekli 
tedbirleri almakta ve ola:gan operasyonlan ile ilretim faaliyetleri kapsammda at1k yonetimine 
ili~kin mevzuata uygun ~ekilde hareket etmek amac1yla 9ah~malanm silrdilrmektedir. 

9.1.3. Maddi duran varhklar iizerinde yer alan k1S1tlamalar, ayni haklar ve ipotek 
tutarlan hakkmda bilgi: 

Maddi duran varhklar ilzerinde ipotek ve ta~mir rehni yoktur. 

9.1.4. Maddi duran varhklarm rayif/gerfege uygun degerinin bilinmesi halinde rayif 
deger ve dayand1g1 deger tespit raporu hakkmda bilgi: 

~irket'in aktifine kay1th mevcut gayrimenkullerinin listesi a~ag1dad1r. ~irket'in K1rklareli'deki 
arsasmm ger9ege uygun degeri, Y etkin Gayrimenkul Degerleme ve Dam~manhk A.~. 
tarafmdan 31.05.2022 tarihinde tespit edilmi~tir. izahname'de ge9en Konya ve Tekirdag'daki 
iiretim tesislerinin bulundugu gayrimenkullere ait degerleme raporu bilgileri ise soz konusu 
gayrimenkuller Albaraka - Eksim GYF'ye satild1g1 i9in tabloya aynca eklenmemi~tir. Konya 
Un Fabrikas1 binas1 2021 ytlmda, Tekirdag Un Fabrikas1 binas1 ise 2022 y1lmda sat1lm1~tir. Fon 
ile ~irket arasmda, bu gayrimenkuller i9in 5 yilhk kira sozle~mesi imzalanm1~tir. 

Ekspertiz 
Gayrimenkuliin Pafta/ Ada/ 

Ah§ Tarihi Ah§ Tutar1 
Biiyiikliigii 

Adresi 
Defter Tarihi / 

Niteligi ParselNo (m2) Degeri Ekspertiz 
Degeri 

Arsa 
594Ada, 2 

28.04.2020 1.260.328 2.790,00 m2 Silivri / 
1.260.328 

Parse! istanbul -

Arsa 
753 Ada, 11 

7.07.2021 100.000 9.960,51 m2 
Giil~ehir 

100.000 -
Parse! /Nev~ehir 

El 8B14A Pafta, 
Merkez/ 31.05.2022 

Arsa 102 Ada, 187 13.01.2022 1.700.000 35.703,70 m2 
Kirklareli 

1.700.000 
1.000.000 

Parse! 

Arsa 1047 Parse! 25.04.2022 596.902 55.400,00 m2 
Merkez/ 

596.902 
Aksaray -

Arsa 1048 Parse! 25.04.2022 43.098 4.000,00 m2 
Merkez/ 

43.098 
Aksaray -

Arsa 1240 Parse! 25.04.2022 983.000 124.400,00 m2 
Merkez/ 

983.000 
Aksaray -

Bina 
671 Ada, 1 

1.05.2021 429.500 72.929,17 m2 Ba~~ehir/ 424.346 -Parse! istanbul 

9.2. Maddi olmayan duran varhklar hakkmda bilgiler: 

9.2.1. ihraffI bilgi dokiimanmda yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla 
ihraffIDID sahip oldugu maddi olmayan duran varhklarm kompozisyonu hakkmda bilgi: 

~irket'in finansal tablo donemleri itibanyla, maddi olmayan duran varhklarmm dag1hm1 
a~ag1daki gibidir. Tabloda yer alan degerler, ~irket'in idari ve ticari ama9lan 9er9evesinde 
kullanmak ilzere, uhdesinde bulundurdugu lisans, bilgisayar programlan vb. i9erikleri ihtiva 
etmektedir. 

Maliyet 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 
Haklar 148.741 0 169.553 199.804 
Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar 136.780 63.593 63.593 195.323 
To lam 285.521 63.593 233.146 395.127 

Birikrni~ Amortisrnanlar ,,1,>131:)2.2019 ·. 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 
Haklar 0 46.050 
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Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar 57.234 22.481 32.316 48.323 
Toplam 170.785 22.481 32.316 94.373 

Net Defter Degeri 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 
Haklar 35.190 0 169.553 153.754 
Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar 79.546 41.112 31.277 147.000 
Toplam· 114.736 41.112 200.830 300.754 

9.2.2. Maddi olmayan duran varhklarm, ihra~~mm faaliyetleri i~erisindeki rolii ve 
faaliyetlerin maddi olmayan duran varhklara bag1mhhk derecesi hakkmda bilgiler: 

~irket'in maddi olmayan duran varhklan, ~irket'in faaliyetlerini devam ettirmesi ve teknolojik 
yenilikleri yakalamak i9in kulland1g1 bilgisayar program ve yaz1hmlarmdan olu~maktadtr. 

9.2.3. i~Ietme i~i yaratdan maddi olmayan duran varhklarm bulunmas1 halinde, ihra~~• 
bilgi dokiimanmda yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibar1yla bu varhklar 
i~in yapdan geli~tirme harcamalarmm detay1 hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

9.2.4. Maddi olmayan duran varhklarm rayi~/ger~ege uygun degerinin bilinmesi halinde 
rayi~ deger ve dayand1g1 deger tespit raporu hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

9.2.5. Maddi olmayan duran varbklarm kullammm1 veya sat1~m1 k1s1tlayan sozle~meler 
veya diger k1s1tlay1c1 hiikiimler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

9.2.6. Maddi olmayan duran varhklar i~erisinde ~erefiye kaleminin bulunmas1 halinde, 
ihra~~• bilgi dokiimanmda yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla ~erefiye 
edinimine yol a~an i~lemler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

10. FAALiYETLERE VE FiNANSAL DURUMA iLi~KiN DEGERLENDiRMELER 

10.1. Finansal durum: 

10.1.1. ihra~~mm izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla 
finansal durumu, finansal durumunda yddan yda meydana gelen degi~iklikler ve bu 
degi~ikliklerin nedenleri: 

A~ag1da yer alan tablolar, ~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 
donemlerine ait firiansal durum tablosunu·i9ermektedir. 

Denetimden Ge~!Pi~ Finansal Dufujn'Tablolari. 
31:12.2(!19 ' 31]2'.2020 

Nakit ve nakit benzerleri 26.073.276 36.912.648 9.758.247 
Ticari alacaklar 

- lli§kili tarajlardan alacaklar 35.952 98.851 13.946 

- ili§kili olmayan tarajlardan alacaklar 151.380.553 190.283.645 331.474.816 

Diger alacaklar 

- ili§kili tarajlardan alacaklar 4.090.059 3.506.072 147.049.910 

- ili§kili olmayan tarajlardan alacaklar 7.594.040 

Stoklar 543.185.894 

96.166.117 

45.971.539 

785.684 

590.577.903 

730.162 

17.419.090 

676.711.912 
261.214.487 
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•· :• .· Ozel Bag1ms1z Denetimden Ge\'.mi~ Finansal Durum Tablolan :/;.<;t<,, 
Varhldar;(TL) ·. 'i:, .. ' ·. :>;: 31.12.2019 31.12.2()20 31.12.2021 '30.09.2022 

Cari donem vergisiyle ilgili varhklar 
Diger donen varhklar 

Toplam diinen varhklar 

Finansal yatmmlar 

Maddi duran varhklar 
Kullamm hakkt varhklan 

Maddi olmayan duran varhklar 
Pe~in odenmi~ giderler 
Ertelenmi~ vergi varhg1 
Toplam duran varhklar 

Toplam Varhklar 

KaynaklaI·:'(TL) ' .\. ·· 

Ktsa vadeli borylanmalar 

Uzun vadeli borylanmalann k1sa vadeli kis1mlar1 

Ktsa vadeli finansal kiralama borylar, 

Kiralama i~lemlerinden borylar 
Diger Finansal Yilkilmlillilkler 

- ihrat; Edi/mi§ Bori;lanma Arai;lan 

Ticari bory!ar 
- ili§kili taraflara bori;lar 

- ili§ki/i olmayan tarajlara bori;lar 

Diger bory!ar 

- ili§kili taraflara bori;lar 

- ili§kili olmayan taraflara bori;lar 

<;ah~anlara saglanan faydalara ili~kin borylar 

Ertelenmi~ gelir 
K1sa vadeli kar~1hklar 

- <;ah§anlara saglananfaydalara ili§kin /asa 
vadeli kar§zhklar 

- Diger k1sa vadeli kar§zlzklar 

Donem kar1 vergi yilkilmlillilgil 
Diger k1sa vadeli yilkilmlillilkler 
Klsa vadeli yiikiimliiliikler 

Uzun vadeli borylanmalar 

Uzun vadeli finansal kiralama borylan 
Kiralama i~lemlerinden borylar 
Uzun vadeli kar~1hklar 

- <;alz§anlara saglananfaydalara ili§kin uzun 
vadeli kar§1l1klar 

Uzun vadeli yiikiimliiliikler 

Odenmi~ sermaye 
Sermaye dilzeltmesi farklan 

Ortak Kontrole Tabi Te~ebbils veya i~letmeleri 
iyeren Birle~melerin Etkisi 

Kar ve Zararda Yeniden Smdlandmlmayacak 
Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler 

- Duran varlzklar yeniden degerleme 
artz§lanlazalz§lan 

- Tammlanmz§ fayda planlarmm yeniden olt;iim 
kazani;lanlkay1plan 

Kardan aynlan k1s1tlanm1~ yedekler 
Geymi~ !liar karlan / (zararlar1) 
Net don In kar1 / (zaran) 

- .. A ... 

uK~ 
GIDA TARIM AJ. • 

I 

- -
25.263.165 32.090.040 

364.906.113 551.924. 766 

1.024.164 1.024.164 

56.217.478 179 .442.142 
- -

114.736 41.112 
30.441 5.605 

13.654.281 4.846.010 
71.041.100 185.359.033 

435.947.213 737.283.799 

31.12.2019 31.12.2020 

108.731.214 251.892.293 

867.324 12.625.082 

3.692.053 6.472.057 

- -

- -

293 .892.442 279.243.632 

22.755.892 64.075.165 

-
743.269 6.575.283 

- 16.647 

651.306 970.237 

13.863.601 14.300.732 

2.252.139 2.883.712 

- -
- -

598.053 881.839 
448.047.293 639.936.679 

1.990.862 12.083.429 

6.638.508 8.004.769 

- -

3.809.972 4.241.028 

12.439.342 24.329.226 

49.935.350 49.957.498 
7.757.102 12.141.139 

-46.307.044 

84.863.297 

-2.018.937 -2.446.432 

563.667 1.755.503 

- 30.697.664 
42.202.066 62.458.065 

1.177.445.036 1.686.566.506 

1.024.164 

120.512.143 61.896.511 
16.302.936 45.158.167 

200.830 300.754 

- 1.817.525 
25.411.430 8.871.879 

163.451.503 118.044.836 

1.340.896.539 1.804.611.342 

3U2.2021 :30.09.2022 

527.644.895 728.100.559 

69.604.460 109.353.072 

4.007.405 2.914.562 
3.606.290 12.120.521 

- 313.210.953 

440.990.068 31.084.531 
82.968.324 138.116.923 

I 9.155.401 67.775.224 

-

1.511.166 2.978.838 

27.033.928 30.218.812 

2.592.845 4.890.111 

- 375.121 
675.432 28.446.220 

2.680.628 2.336.745 
1.182.470.842 1.471.922.192 

47.478.969 
6.020.749 760.717 

12.690.321 32.593.371 

7.494.507 13.328.601 

73.684.546 46.682.689 

49.957.498 49.957.498 
12.141.139 12.141.139 

-

33.631.935 

-4.100.431 -8.038.189 

1.755.503 1.755.503 
-16.329.378 28.399.819 

7.684.885 201.790.691 
YAPI KREDi YATIRIM MENK 
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Bag1ms1£Denetimden Ge~mi~ Finansal D.urum'J'ablolan 

31.12.2019 < 31.i2.2oio 
Ana ortakhga ait iizkaynaklar -24.529.398 73.017.894 84.741.151 
Kontrol giicii olmayan paylar -10.024 

Toplam Kaynaklar 435.947.213 737 .283. 799 1.340.896.539 1.804.611.342 

Likidite Oranlan 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Cari Oran (Diinen Varhklar/KJsa Vadeli 
0,81 0,86 1,00 1,15 Yiikiimliiliikler) 

Asif-Test Oram ((Diinen Varhklar-Stoklar)/KJsa 
0,51 0,43 0,54 0,69 Vadeli Yiikiimliiliiklerl 

Na kit Oran (Nakit ve Na kit Benzerleri/K1sa 
0,06 0,06 0,01 0,Q3 Vadeli Yiikiimliiliikler) 

Mali Oranlar 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 
Kald1ra\: Oram (Toplam Yiikilmliiliikler/Toplam 
Varhklar) 1,06 0,90 0,94 0,84 

K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler/Toolam Varhklar 1,03 0,87 0,88 0,82 

Uzun Vadeli Yiikilmlillilkler/Toolam Varhklar 0,03 0,03 0,05 0,03 

Ozkaynaklar/Toplam Varhklar -0,06 0,10 0,06 0,16 

Donen Varhklar 

30.09.2022 tarihi itibanyla, 1.686.566.506 TL'ye ula§an donen varhklar, aym donem itibanyla, 
toplam aktiflerin %93,5'ini olu§turmaktadtr. Donen varhklar, 31.12.2019'dan 31.12.2020'ye 
%51,3, 31.12.2020'den 31.12.202l'e %113,3 ve 31.12.2021'den 30.09.2022'e %43,2 oranmda 
artt§ gostermi§tir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, toplam varhklarm %2,5'ini nakit ve nakit benzerleri, %32,8'ini 
ticari alacaklar ve %37,5'ini stoklar olu§turmaktad1r. Toplam varhklarm %20,6'sm1 ise geri 
kalan donen varhklar olan diger alacaklar, pe§in odenmi§ giderler, cari donem vergisi ile ilgili 
varhklar ve diger donen varhklar olu§turmaktadtr. 

~irket, ticari hacminin bilyilmesine paralel bir §ekilde, donen varhklar i9erisinde yer alan nakit 
ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve stoklar kalemlerinde bi.iyilme ya§am1§ttr. 

Donen varhklarm toplam aktiflere oram, 2019 y1lmm sonu itibanyla %83,7 iken, 2020 ytlmm 
sonunda %74,9'a, 2021 ytlmm sonunda %87,8'e ve 30.09.2022 tarihi itibanyla da %93,5'e 
ula§mt§ttr. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve nakit benzerleri, 31.12.2019'da 26.073.276 TL, 31.12.2020'de 36.912.648 TL, 
31.12.2021'de 9.758.247 TL, 30.09.2022'de ise 45.971.539 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, 
toplam vari1klar i9erisindeki oram.stras1yla, %6,0 ,%5,0, %0,7, %2,5'tir. · 

30.09.2022 tarihi itibanyla, nakit ve nakit benzerleri, 31.12.2021 tarihine gore %371,1 oranmda 
yi.ikselmi§ olup, bu yilkseli§in en temel sebebi, satt§ gelirlerinin artmt§ olmastdtr. 

Ticari Alacaklar 

Ticari alacaklar, 31.12.2019'da 151.416.505 TL, 31.12.2020'de 190.382.496 TL, 
31.12.2021'de 331.488.762 TL, 30.09.2022'de ise 591.363.587 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, 
toplam varhklar i9erisindeki oram, stras1yla, %34,7, %25,8, %24,7 ve %32,8'dir. 

31.12.2021 itibanyla, 331.488.762 TL olan ticari alacaklarm, 331.474.816 
olmayan taraflardan, 13.946 TL'si ise ili§kili taraflardan alacaklardtr. 

TL' si ili§kili 



30.09.2022 itibanyla, 591.363.587 TL olan ticari alacaklarm, 590.577.903 TL'si ili§kili 
olmayan taraflardan, 785.684 TL'si ise ili§kili taraflardan alacaklard1r. 

ili§kili olmayan taraflar i9in ticari alacak giin say1S1, 31.12.2021 itibanyla 78 giin olarak 
ger9ekle§mi§ken, 30.09.2022 itibanyla 51 giine gerilemi§tir. Ticari alacak giin say1smm 
azalmasma ragmen, ili§kili olmayan taraflardan alacak tutannm artmasmm temel nedeni, 
bugday fiyatlarmdaki art1§ ve buna bagh olarak un sat1§ fiyatlarmdaki yiikseli§tir. 

2021 y1h sat1§ cirosu, 2020 y1h sat1§ cirosuna gore, un satl§ fiyatlarmdaki yiikselme nedeniyle 
art1§ gostermi§tir. SatI§ cirosundaki yiikseli§e benzer §ekilde, ili§kili olmayan taraflardan ticari 
alacaklartutarmda, 31.12.2021 itibanyla, 31.12.2020'ye gore art1§ ya§anm1§tlr. 

Diger alacaklar 

Diger alacaklar, 31.12.2019'da 9.942.994 TL, 31.12.2020'de 10.123.946 TL, 31.12.2021'de 
154.643.950 TL ve 30.09.2022'de ise 18.149.252 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam 
varhklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %2,3, %1,4, %11,5 ve %l,0'd1r. 

30.09.2022 tarihi itibanyla diger alacaklar, 31.12.2021'e gore %88,3 oranmda dii§mii§ olup, bu 
bakiyenin 730.162 TL'si ili§kili taraflardan, diger 17.419.090 TL'si ise Vergi Dairesi ve SGK 
alacaklarmdan olu§maktad1r. 

Diger alacaklardaki dii§ii§iin temel nedeni, ili§kili taraflardan diger alacaklardaki azah§ 
olmu§tur. Sirket, bagh ortakhg1 olan At1hm Unlu Mamiiller'in paylanm, 2021 y1h i9erisinde 
Eksim Yatmm Holding'e satm1§tir. Bu sat1§ neticesinde, 2021 yilsonu itibanyla olu§an 
105 .000.897 TL' lik ili§kili taraflardan ticari alacak tutan, 31.03.2022 itibanyla tahsil edilmi§ 
durumdad1r. 

Buna ek olarak, Eksim Yatmm Holding grup §irketlerinden Atihm Unlu Mamiiller' den 
alacagm tahsil edilmesi de, diger alacaklar bakiyesinin azalmasmda etken olmu§tur 
(31.12.2021: 41.644.224 TL, 30.09.2022: 0 TL). 

Diger alacaklar i9erisindeki ili§kili olmayan taraflardan alacaklardaki art1§m sebebi, Vergi 
Daireleri ve SGK' dan olan, vergi ve SGK iade alacaklarmdaki degi§imdir · (31.12.2021: 
7.345.354 TL, 30.09.2022: 17.171.875 TL). 

Stoklar 

Stoklar, 31.12.2019 tarihinde 135.279.513 TL, 31.12.2020'de 274.334.091 TL, 31.12.202l'de 
543.185.894 TL ve 30.09.2022'de 676.711.912 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam varhklar 
i9erisindeki oram, s1ras1yla, % 31,0, %37,2, %40,5 ve % 37,5'dir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, stoklar 31.12.2021' e gore %24,6 oranmda art1§ gostermi§tir. 

Stoklar; 30.09.2022 tarihinde, %81,4 oramnda ilk madde ve malzemeden olu§maktad1r. 
30.09.2022 tarihinde, stoklar i9erisinde yer alan diger kalemleri, %7,1 oramnda yan mamuller, 
%10,9 oramnda mamuller, %0,6 oranmda ise ticari mallar ve diger stoklar olu§turmaktad1r. 

2021 yilmda; Sirket'in toplam hasilat1 yakla§lk %48,8 oramnda biiyiimii§, buna bagh olarak da 
hammadde ahmlarmda art1§ ger9ekle§mi§tir. Bunun yanmda, 2021 y1h i9erisinde ozellikle 
global ol9ekte, temel olarak lojistik kaynakh problemlerden dolay1 artan hammadde 
fiyatlarmdan korunmak amac1yla, uygun fiyath stok flrsatlannm degerlendirilmesiyle, ek 
bugday satm ahmlan ger9ekle§tirilmi§ ve buna bagh olarak 2021 yil sonunda stok miktarmda 
art1§ meydana gelmi§tir. 

2021 yilsonu bugday stok miktannm, 2020 y1]$0~µ--~,uggay stok miktarma gore artmas1 ve 
bugday fiyatlarmm yiikseli§i nedeniyle, 31. \¥i0?,Ofhifa~t~Y,!~,~?4.334.091 TL olan stok tutan, 
31.12 021 itibanyla 543.185.894 TL'y..e u ": n{i§tlr,1,::::,--•• _ ·•·:-{/;,:;: 
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Aynca, 30.09.2022 tarihinde stok miktan, 31.12.2021 tarihine gore dil§mesine ragmen, bugday 
fiyatlarmdaki yilkseli§in etkisi ile stok tutan 2021 y1lsonu degerinin ilstilne 91km1§ttr. 

P~in Odenmi~ Giderler 

Pe§in odenmi§ giderler, 31.12.2019'da 16.930.660 TL, 31.12.2020'de 8.081.545 TL, 
31.12.2021 'de 96.166.117 TL ve 30.09.2022 tarihi itibanyla 261.214.487 TL olarak 
ger9ekle§mi§ olup, toplam varhklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %3,9, %1,1, %7,2 ve 
%14,5'dir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, pe§in odenmi§ giderlerin, 166.450.375 TL'sini, %63,7 pay ile, 
verilen sipari§ avanslan (ithal bugday vb. avans odemesi), 94.594.487 TL'sini, %36,2 pay ile 
gelecek aylara ait giderler hesab1 olu§turmaktad1r. Gelecek aylara ait giderler hesab1, temel 
olarak, TMO tahsis ahm hakkm1 i9ermektedir. 

Dilnya piyasalarmdaki bugday fiyatlarmm artt§l ve tedarikte ya§anan s1kmt1lar nedeniyle, satl§ 
hedeflerine uygun stok planlamas1 yapilm1§t1r. Bugday satm ahmlan dogrultusunda, 
31.12.2021 tarihi itibanyla, 31.12.2020 tarihine gore verilen sipari§ avans tutarmda art1§ 
ger9ekle§mi§tir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, pe§in odenmi§ giderler, 31.12.2021'e gore. %171,6 oranmda 
artm1§tir. 

Diger Donen Varhklar 

Diger donen varhklar, 31.12.2019'da 25.263.165 TL, 31.12.2020'de 32.090.040 TL, 
31.12.2021 'de 42.202.066 TL ve 30.09.2022'de 62.458.065 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, 
toplam varhklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %5,8, %4,4, %3,1, %3,5 olarak kay1tlara 
ge9mi§tir. 

30.09.2022 tarihinde, diger donen varhklar 31.12.2021'e gore %48,0 oranmda artmt§ olup bu 
artt§m nedeni, devreden KDV'de meydana gelen 20.255.999 TL'lik yilkseli§tir. 

Duran Varhklar 

Finansal yatmmlar, maddi duran varhklar, maddi olmayan duran varhklar, pe§in odenmi§ 
giderler, ertelenmi§ vergi varhg1 hesaplan, duran varhk kalemlerini olu§turmaktadir. Hesabm 
agirhkh kalemini, maddi duran varhklar hesab1 te§kil etmektedir. Sirket'in duran varhklan 
31.12.2019'da 71.041.100 TL, 31.12.2020'de 185.359.033 TL, 31.12.2021 'de 163.451.503 TL 
ve 30.09.2022'de 118.044.836 TL olup, toplam varhklar i9erisindeki pay1 s1ras1yla %16,3, 
%25,1, %12,2 ve %6,5'tir. 

Maddi Duran Varhklar 

Maddi duran varhklar, 31.12.2019'da 56.217A78 TL, 31.12.2020;de 179.442.142 TL, 
31.12.2021 'de 120.512.143 TL ve 30.09.2022'de 61.896.511 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, 
toplam varhklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, % 12,9, %24,3, %9,0, %3,4'tilr. 

Sirket, 2020 y1h kay1tlarmda gorilnen gayrimenkulleri · i9in, SPK lisansh Y etkin Gayrimenkul 
Degerleme ve Dam§manhk A.S. ve Ekspertur Gayrimenkul Degerleme ve Dam§manhk 
A.S.'ye gayrimenkul degerlemesi yapt1rm1§ttr. Degerleme sonucu, 91.113.394 TL'lik deger 
artt§l olmu§tur. 

Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi binas1 ve arazisi, 2021 yilmda 48.000.000 TL ekspertiz 
bedeli ile, Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi bina_s1 ve arazisi, 2022 y1lmda 120.000.000 TL 
ekspertiz bedeli ile, Albaraka - Eksim GYF'y~,-;safilmf~"'v~:Fon ile 5 y1lhk kiralama sozle§mesi 

imzalanm1~t~r. 2021 ve 2022 y1llarm~da,·r.·/,JMi'1-~.f~~~i•~~th.tl.ar kalemindeki azah§ta, ilgili 
satt§l etk1h olmu§tur. ,r r, .,, ,. . , .- , .... ,_ , 
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Aynca, Tekirdag/Murath'daki depo binas1, 2021 y1h i9erisinde, 10.250.000 TL ekspertiz degeri 
ile Eksim Yatmm Holding grup §irketlerinden, iltek Enerji Yatmm San. ve Tic. A.~.'ye 
satilm1§tir. 

Kullamm Hakk1 Varhklan 

Kullamm hakk1 varhklan, 31.12.2019'da 0,00 TL, 31.12.2020'de 0,00 TL 31.12.2021'de 
16.302.936 TL ve 30.09.2022'de 45.158.167 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam varhklar 
i9erisindeki oram, s1ras1yla, %0,0, %0,0, %1,2, %2,5'tir. 

Maddi Olmayan Duran Varhklar 

Maddi olmayan duran varhklar, 31.12.2019'da 114.736 TL, 31.12.2020'de 41.112 TL 
31.12.2021'de 200.830 TL ve 30.09.2022'de 300.754 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam 
varhklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %0,03, %0,01, %0,01, %0,02'dir. 

~irket'in, sahip oldugu haklar, imtiyazlar ve ayncahklanm kapsayan ilgili hesabm i9erigini, 
bilgisayar yaz1hmlan, lisans vb. degerler olu§turmaktadir. 

K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler 

30.09.2022 tarihi itibanyla, 1.471.922.192 TL'ye ula§an k1sa vadeli yilkilmlillilkler, aym tarih 
itibanyla, toplam kaynaklarm %8l,6'sm1 olu§turmaktadir. K1sa vadeli yilkilmlillilkler 
31.12.2019'da 448.047.293 TL, 31.12.2020'de 639.936.679 TL ve 31.12.2021'de 
1.182.4 70.842 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, k1sa vadeli yilkilmlillilklerin, %49,5'ini k1sa vadeli bor9lanmalar, 
%7,4'ilnil uzun vadeli bor9lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan, %21,3'ilnil ihra9 edilmi§ bor9lanma 
ara9lan, %11,5'ini ticari bor9lar, %4,6'sm1 diger bor9lar, %2,l'ini ise ertelenmi§ gelir 
kalemleri olu§turmaktadir. Kalamm ise k1sa vadeli kar§thklar, donem kan vergi yilkilmlillilgil, 
kiralama i§lemlerinden dogan bor9lar ve diger k1sa vadeli yilkilmlillilkler te§kil etmektedir. 

Kisa Vadeli Bor~lanmalar 

K1sa vadeli bor9lanmalar, 31.12.2019'da 108.731.214 TL, 31.12.2020'de 251.892.293 TL, 
31.12.2021 'de 527.644.895 TL ve 30.09.2022'de 728.100.559 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, 
toplam kaynaklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %24,9, %34,2, %39,4 ve %40,3'tilr. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, k1sa vadeli bor9lanmalar 31.12.2021' e gore %3 8,0 oranmda 
artmt§tlr. Hammadde fiyatlarmdaki yilkseli§ ve buna paralel artan i§letme sermayesi ihtiyacmm 
etkisiyle, 2021 y1h ve 2022 yilmm ilk 9 aymda, k1sa vadeli bor9lanmalar kaleminde ve buna 
bagh olarak; aym donemlerde, stoklar bakiyesinde de art1§· ger9ekle§mi§tir. 

2022 yilmm ilk 9 aymda, ~irket, Grup §irketlerinden Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den 
bugday ahmlanm ge9mi§ y11lara k1yasla azaltmt§tlr. Bunun neticesinde, bugday ahmlannm 
finansmanmda banka kredilerinin pay1 yilkselmi§, ticari bor9larm agirhg1 azalm1§tir. 

Banka kredilerindeki art1§m diger bir sebebi de, 2021 son 9eyrekte doviz kurlarmda ya§anan 
yilkseli§tir. 31.12.2021 tarihi itibanyla, 31.12.2020 tarihine gore, doviz yilkilmlillilgil aym 
seviyede olmasma ragmen, doviz kurundaki yilkseli§ nedeniyle yabanc1 para kredilerin TL 
kar§1hg1 artm1§tir. 

Uzun Vadeli Bor~lanmalarm Kisa Vadeli K1s1mlar1 

Uzun vadeli bor9lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan 31.12.2019'da 867.324 TL, 31.12.2020'de 
12.625.082 TL, 31.12.2021 'de 69.604.460 TL, 30.09.2022'de ise 109.353.072 TL olarak 

ger9ekle§mi§ olup toplam kaynaklar ~~er~~ti:,q-J~~f:1.:~:I~a-%0,2, %1,7, %5,2 ve %6,1 'dir. 
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(__ 
30.09.2022 tarihi itibanyla, uzun vadeli bon;lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan, 31.12.2021 'e gore 
%57, 1 oranmda artm1~t1r. Yilkselen hammadde fiyatlarma paralel bir ~ekilde artan i~letme 
sermayesi ihtiyacmdaki art1~a bagh olarak, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihi itibanyla, uzun 
vadeli bor9lanmalarm k1sa vadeli k1s1mlan kaleminde yilkseli~ ya~anm1~t1r. 

Eksim Yatmm Holding'in grup ~irketi Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den bugday ahmmm 
azaltilmas1 ve ~irket bugday ahmlarmm finansmanmda banka kredileri paymm artmas1, uzun 
vadeli bor9lanmanlann k1sa vadeli kISimlan tutarmm, 31.12.2021 tarihine gore 30.09.2022 
tarihinde artmasmm diger bir nedenidir. 

Kiralama i~Iemlerinden Bor~lar 

~irket'in kiralama i~lemlerinden bor9lar hesab1 31.12.2021 tarihi itibanyla 3.606.290 TL'den 
olu~maktad1r. 30.09.2022 tarihi itibanyla bu deger 12.120.521 TL'ye ula~m1~t1r. Bu hesap, 
~irket'in faaliyetlerini silrdilrmek ilzere kullanmakta oldugu fabrika tesis ve makinelerinin 
kiralamasma ili~kin tutarlan i9ermektedir. 

ihra~ Edilmi~ Bor~lanma Ara~lari 

~irket'in, ihra9 edilmi~ bor9lanma ara9lan hesab1, 30.09.2022 tarihi itibanyla, 313.210.953 
TL'dir. ~irket, 30.09.2022 tarihi itibanyla fonlama kaynaklanm 9e~itlendirmek amac1yla, 
sermaye piyasasmda 100.000.000 TL nominal degerli, %30 beklenen getiri oranh, 10.01.2023 
vadeli ve 200.000.000 TL nominal degerli, %29 beklenen getiri oranh, 27.01.2023 vadeli, 
yonetim sozle~mesine dayah kira sertifikas1 ihra9lanm, Emlak Katihm Varhk Kiralama ~irketi 
arac1hg1 ile ger9ekle~tirmi~tir. 

Ticari Bor~lar 

Ticari bor9lar, 31.12.2019'da 316.648.334 TL, 31.12.2020'de 343.318.797 TL, 31.12.2021'de 
523.958.392 TL ve 30.09.2022'de 169.201.454 TL olarak ger9ekle~mi~ olup, toplam kaynaklar 
i9erisindeki oram, s1ras1yla, %72,6, %46,6, %39,1 ve %9,4'tilr. 

30.09.2022 tarihinde, ticari bor9lar, 31.12.2021'e gore% 67,7 oramnda azalm1~t1r. ~irket, 2022 
yilmm ilk 9 aymda, Grup ~irketlerinden Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den yapm1~ oldugu 
bugday ahmlanm, ge9mi~ y1llara k1yasla azaltm1~, bunun yerine, bugday tedarikinde banka 
finansmanmm ag1rhgm1 art1rm1~t1r. 

31.12.2021 tarihi itibanyla, ~irket'in Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'ye ticari borcu 
435.660.183 TL iken, 30.09.2022 tarihi itibanyla, 469.575 TL olmu~tur. Bu durum, ticari 
bor9larm azah~mda etkili olmu~tur. 

2021 y1h i9erisinde ise, Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den ahrian bugday miktan, 2020 yilma 
k1yasla art1~ gostermi~tir. Buna bagh olar~k, ~irket'in, Dicle Ko~ Enerji Yatmm A.~.'ye ticari 
borcu, 31.12.2020 itibanyla 279.095.523 TL iken, 31.12.2021 tarihi itibanyla 435.660.183 TL 
olarak ger9ekle~mi~tir. 

Diger Bor~lar 

Diger bor9lar, 31.12.2019'da 743.269 TL, 31.12.2020'de 6.591.930 TL, 31.12.2021'de 
19.155.401 TL ve 30.09.2022'de 67.775.224 TL olarak ger9ekle~mi~tir. 

31.12.2020 tarihi itibanyla, diger bor9lar tutannm 6.000.000 TL'si Dicle Kok Enerji Yatmm 
A.~.'ye olan bor9tan olu~urken, ~irket'in 31.12.2021 itibanyla Dicle Kok Enerji Yatmm 
A.~.'ye diger borcu, 17.795.177 TL'ye yiikselmi~ olup, 30.09.2022 itibanyla borcu 469.575 
TL'dir. 



31.12.2021 itibanyla, Eksim Yatmm Holding'e olan bor9 136.293 TL iken, 30.09.2022 tarihi 
itibanyla 41.619.216 TL'ye yilkselmi§tir. Bu tutardaki artI§, Sirket'in i§letme sermayesi 
ihtiyacmdan kaynaklanmI§tir. 

<;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Bor~lar 

Bu kapsamda yer alan bor9lar, 31.12.2021 tarihi itibanyla 1.511.166 TL iken, 30.09.2022 
tarihinde sona eren mali donemde 2.978.838 TL tutarmda ger9ekle§mi§tir. Soz konusu 
donemler itibanyla, 9ah§anlara saglanan faydalar kapsammda toplam bor9 tutan, personele 
odenecek iicret ve ilgili sosyal giivenlik kesintilerinden olu§maktadir. 

Ertelenmi~ Gelir 

31.12.2021 tarihinde, 27.033.928 TL olan ertelenmi§ gelir degeri, 30.09.2022 tarihinde sona 
eren mali donemde, 30.218.812 TL tutanna ula§IDI§tir. Soz konusu tutarlar, ili§kili olmayan 
taraflardan alman sipari§ avanslarmdan olu§maktadir. 

K1sa Vadeli Kar~1hklar 

K1sa vadeli kar§1hklar, 31.12.2019'da 2.252.139 TL, 31.12.2020'de 2.883.712 TL, 
31.12.2021'de 2.592.845 TL ve 30.09.2022'de 5.265.232 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam 
kaynaklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %0,5, %0,4 %0,2 ve %0,3 'tiir. 

Uzun Vadeli Yilkilmliiliikler 

Uzun vadeli yilkiimliiliikler, 31.12.2019'da 12.439.342 TL, 31.12.2020'de 24.329.226 TL, 
31.12.2021 'de 73.684.546 TL ve 30.09.2022'de 46.682.689 TL olarak ger9ekle§mi§ ofop, 
toplam kaynaklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %2,9, %3,3, %5,5 ve %2,6'dir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, uzun vadeli yilkiimliiliiklerin %l,6's1m uzun vadeli finansal 
kiralama bor9lan, %28,6'sm1 uzun vadeli kar§Ihklar, %69,8'ini kiralama i§lemlerinden bor9lar 
kalemleri olu§turmaktadir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, uzun vadeli yilkiimliiliikler 31.12.2021'e gore %36,6 oramnda 
azalm1§t1r. 

Uzun Vadeli Bor~lanmalar 

Uzun vadeli bor9lanmalar, 31.12.2019'da 1.990.862 TL, 31.12.2020'de 12.083.429 TL, 
31.12.2021 'de 47.478.969 TL ve 30.09.2022'de 0,00 TL olarak ger9ekle§mi§ olup, toplam 

. kaynaklar i9erisindeki oram, s1ras1yla, %0,5, %1,6, %3,5 ve %0.0'dir. 

Kiralama i~lemlerinden Bor~lar 

Sirket'in kiralama i§lemlerinden bor9lar hesab1 31.12.2021 tarihi itibanyla 12.690.321 TL'dir. 
30.09.2022 tarihi itibanyla, bu deger 32.593.371 TL'ye ·ula§mI§tir. Bu hesap; Sirket'in 
faaliyetlerini siirdiirmek iizere kullanmakta oldugu fabrika bina ve arazisinin kiralamasma 
ili§kin tutarlan i9ermektedir. 

Ozkaynaklar 

Ozkaynaklar, 31.12.2019'da -24.529.398 TL, 31.12.2020'de 73.017.894 TL, 31.12.2021'de 
84.741.151 TL ve 30.09.2022'de 286.006.461 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 

Ozkaynaklarm, top lam aktif biiyilkliigiine oram, 31.12.2020 tarihinde %9 ,9 iken, 31.12.2021 
tarihinde %6,3 ve 30.09.2022 tarihinde %15,8 olmu§tur. Ozkaynaklarm, toplam aktifler 
i9indeki paymm artmasmm ana sebebi, Sirket'in 2022 y1h ilk 9 aymda karhhgmm artmt§ 
olmas1dir. FA VOK tutarmdaki art1§ neticesind nsmaq giderlerinde yilkseli§ olmasma 
ragmen, 2022 1h ilk 9 ayhk doneminde 201.7 ~9~ ger9ekle§mi§tir. 
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~irket, 2020 y1h kay1tlarmda gorilnen gayrimenkulleri i9in, SPK lisansh Y etkin Gayrimenkul 
Degerleme ve Dam§manhk A.~. ve Ekspertur Gayrimenkul Degerleme ve Dam§manhk A.~.'ne 
gayrimenkul degerlemesi yapt1rm1§tlr. Degerleme sonucuna istinaden tespit edilen deger art1§1, 
ozkaynaklar i9erisinde, diger kapsamh gelirler ve giderler hesab1 altmdaki, duran varhklar 
yeniden degerleme art1§lan/azah§lan kaleminde yer almaktadir. Duran varhklar yeniden 
degerleme art1§ hesabmm bakiyesi, 31.12.2019'da 0,00 TL, 31.12.2020'de 84.863.297 TL, 
31.12.2021 'de 33.631.935 TL ve 30.09.2022'de 0,00 TL'dir. 

31.12.2020 tarihi itibanyla, 31.12.2019 tarihine gore, ozkaynaklardaki art1§m temel nedeni, 
gayrimenkul degerlemesi neticesinde olu§an duran varhk deger art1§1dir. 

Deger artl§l ger9ekle§en gayrimenkullerin, 2021 y1h i9erisinde, Albaraka - Eksim GYF'ye 
satilmas1 neticesinde, ozkaynaklar i9erisindeki, duran varhklar yeniden degerleme 
art1§lan/azah§lan kaleminde, 31.12.2021 itibanyla, 31.12.2020 tarihine gore azah§ 
ger9ekle§mi§tir. Benzer §ekilde, Albaraka - Eksim GYF'ye 2022 yilmm ilk 9 aymda yap1lan 
sat1§a bagh olarak, 30.09.2022 tarihi itibanyla; bu hesaptaki bakiye s1firlanm1§tir. 

Deger art1§1 ger9ekle§en gayrimenkullerin satl§larma istinaden, duran varhklar yeniden 
degerleme art1§lan/azah§lan kaleminde azah§ ger9ekle§irken, ge9mi§ y1llar karlan/zararlan 
hesabmda art1§ ger9ekle§mi§tir. 

31.12.2019 tarihi itibanyla, ozkaynaklar i9erisinde yer alan 46.307.044 TL tutarmdaki ortak 
kontrole tabi te§ebbiis veya i§letmeleri i9eren birle§melerin etkisi kalemi, Altmapa 
Degirmencilik paylarmm, ozkaynak tutarmm iizerinde bir deger ile almmasma ili§kindir. 

10.2. Faaliyet Sonu'rlan: 

10.2.1. ihra'r'rlillil izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla 
faaliyet sonu'rlarma ili~kin bilgi: 

A§ag1da yer alan tablolar, ~irket'in 2019, 2020, 2021, 2021/09 ve 2022/09 donemlerine ait 
gelir tablosu bilgilerini i9ermektedir: 

Hasilat 

Satt~lann maliyeti (-) 

Briit kar/ (zarar) 

Gene! yonetim giderleri (-) 

Pazarlama, satt~ ve dagtttm giderleri 
(-) 

Ara~t1rma ve geli~tirme giderleri ( -) 
Esas faaliyetlerden diger gelirler 

Esas faaliyetlerden diger giderler (-) 

Esas faaliyet kart/ (zarart) 

Yatmm faaliyetlerinden gelirler 

Yatmm faaliyetlerinden giderler (-) 

Finansman gideri iincesi faaliyet 
kart/ (zarart) 

Finansman gelirleri 

F inansman giderleri ( -) 

Vergi iincesi kar / (zarar) 

Donem vergi gideri 

-794.599.832 -874.937.318 -1.275 .825 .625 

131.335.355 166.012.344 273.572.467 

-14.511.291 -20, 157.732 -15.386.860 

-74.636. 741 -81.841.589 -102.385.197 

-840 -11.022 

39.216.157 70.544.970 218.247.118 

-39.445.112 -73.152.624 -170.936.979 
41.958.368 61.404.529 203.099.527 

29.703 33.750.000 
-13.226 -4.187.303 

41.974.845 61.404.529 232.662.224 

1.034.023 22.479.956 17.111.383 
-33.061.118 -72.782.141 -255.872.837 

9.947.750 11.102.344 -6.099.230 

-675.432 

11.634.178 .d·''1'1':s86.50:o. ~;- \t "JZ,684.885 

-811.502.710 -2.165.835.709 

167.680.784 645.843.389 

. -10.390.435 -19.072.276 

-71.066.896 -198.880.553 

-10.784 -392.272 

89.898.824 113.459.488 

-62.738.227 -112.908.150 

113.373.266 428.049.626 

62.425.328 

-5.939.869 -2.011.254 

107.433.397 488.463. 700 

15.797.643 10.337.413 
-119.986.847 -247.621.245 

3.244.193 251.179.868 

-28.446.220 

-635.858 -20.942.957 

2.608.335 201.790.691 



Ana ortakhk paylan 
Kontrol giicii olmayan paylar 

DiGER KAPSAMLI GELiRJ 
(GIDER) 

Tarnmlannu~ fayda planlarmm 
yeniden olyiim kazanylari/(kay1plan) 

Ertelenmi~ vergi geliri/ (gideri) 

Maddi Duran Varhklar Yeniden 
Degerleme Art1~lari/ Azah~lar1 

TOPLAM KAPSAMLI GELiR/ 
(GIDER) 

Karhhk Oranlan 

BrutKarM ·, 

Faali et Kar Mar·, 

Net Kar Mar·, 

Hasdat 

1.761 

-668.145 84.138.947 

-835.181 -905.437 

167.036 181.087 

84.863.297 

10.966.033 95.725.447 

31.12.2019 31.12.2020 

14,2% 15,9% 

4,5% 5,9% 

1,3% 1,1% 

-52.885.361 -53.396.804 -37.569.693 

-2.067.499 -2.706.803 -4.922.197 

413.500 541.361 984.439 

-51.231.362 -51.231.362 -33.631.935 

-45.200.476 -SO. 788.469 164.220.998 

31.12.2021 30.09.2022 

17,7% 23,0% 

13,1% 15,2% 

0,5% 7,2% 

~irket'in satl§ hastlatI, EDT, perakende kanah ve ihracat kanah yolu ile gen;ekle§tirdigi un 
satt§larma ek olarak, bugday unu iiretimi siirecinin dogal 91kt1s1 olan tali iiriinlerin (kmk 
bugday, kepek, razmol ve diger) satI§larmdan ofo§maktadtr. 

~irket'in bag1ms1z denetimden ge9mi§ mali tablolarmda, 2019 ytlmda satI§ has1lati 925.935.187 
TL iken, 2020 y1h hastlat1 1.040.949.662 TL, 2021 y1h hastlat1 1.549.398.092 TL olarak 
ger9ekle§mi§tir. ~irket'in toplam has1latmda, 2020 ytlmda bir onceki ytla gore %12,4 artt§ 
ger9ekle§mi§ olup, 2021 ytlmda bir onceki ytla gore %48,8 artt§ ger9ekle§mi§tir. 

2021 ytlmm ilk 9 aymda 979.183.494 TL olarak ger9ekle§en satt§ has1lat1, 2022 ytlmm ilk 9 
aymda 2.811.679.098 TL olarak kay1tlara ge9mi§tir. ~irket satt§ hastlatmda, 2022 ytlmm ilk 9 
aymda bir onceki ytlm aym donemine oranla %187,1 artt§ kaydedilmi§tir. 

2020 ytlmda ger9ekle§en satI§ miktan, 2019 y1lma gore %2,3 artmt§ olup, birim satt§ 
fiyatlarmdaki yiikseli§ ile birlikte, 2020 y1h satl§ hastlat1 2019 ytlma gore %12,4 artt§ 
gostermi§tir. · · · 

2021 y1h i9erisinde bugday fiyatlarmdaki artt§a paralel olarak un satI§ birim fiyatlarmda artt§ 
ger9ekle§mi§tir. Buna bagh olarak, 2021 ytlmda ger9ekle§en satI§ miktan, 2020 ytlma gore . 
%1,6 artarken, 2021 y1h satI§ has1lat1, 2020 ytlma gore %48,8 artmt§ttr. 

Benzer §ekilde, 2022 ytlmm ill< 9 aymda, bugday fiyatlarmdaki yiikseli§ neticesinde, un satt§ 
birim fiyatlarmda artt§ ger9ekle§mi§tir. Buna bagh olarak, 2022 ytlmm ilk 9 aymda, onceki 
ytlm aym donemine gore ger9ekle§en satt§ miktan %20,9 artarken, 2022 ytlmm ilk 9 aymda 
ger9ekle§en satt§ hastlatI, 2021 ytlmm ilk 9 ayma gore %187,1 artmt§ttr. 

~irket, 2019 y1h satt§ hastlatmm %21,7'sini, 2020 y1h satt§ hastlatmm %22,4'iinii, 2021 y1h 
satl§ hastlatmm %18,9'unu ve 2022 y1h ilk 9 ayhk satl§ hastlatmm %31,2'sini yurt dt§l 
satl§larmdan elde etmi§tir. 
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Yurt iyi satl~lar 805.811.791 915.866.174 1.392.164.945 824.944.709 2.098.624.521 

Yurt d1~1 sall~lar 201.328.477 232.822.524 292.914.574 227.372.945 877.878.958 
Diger gelirler - 335.964 1.039.369 775.505 6.605.127 

Sall~ iadeleri(-) -13.077.925 -8.380.332 -8.012.393 -4.766.654 -18.120.598 

Sall~ iskontolan(-) -68.127.156 -99.694.668 -128.708.403 -69.143.011 -153.308.910 

Hasdat 925.935.187 1.040.949.662 1.549.398.092 979.183.494 2.811.679.098 

:El ... .. :,J;:t;:j~iJ; )"": 1.01.2019 - 1..01.2020-Ji'.12'.2020 (TL) 31.p.2019 "-"'i-' 

. 'i::l~i.01.2021- ·;.5).01,2021.: -:~j1:l.01.2022C:. 
: 3t.12.2021 ;•.'iJo.M.2021 ... t¥,Y,:·:io.o9.2022 .· 

Yurt iyi sat1~lar 87,0% 88,0% 89,9% 84,2% 74,6% 

Yurt d1~1 sat1~lar 21,7% 22,4% 18,9% 23,2% 31,2% 

Diger gelirler - 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Sall~ iadeleri(-) -1,4% -0,8% -0,5% -0,5% -0,6% 

Sall~ iskontolar1(-) -7,4% -9,6% -8,3% -7,1% -5,5% 

Hasdat 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sati~larm Maliyeti ve Briit Kar 

Sat1~larm maliyetleri, un ilretiminde kullamlan bugday maliyetleri, yard1mc1 malzeme, i~c;ilik 
ve gene! ilretim giderleri ile satllan ticari mal maliyetlerinden olu~maktadir. 

Briit Kar (TL) 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.20.19 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Hastlat 925.935.187 1.040.949.662 1.549.398.092 979.183.494 2.811.679.098 
Sall~larm maliyeti 794.599.832 874.937.318 1.275.825.625 811.502.710 2. 165.835.709 
Briit kar/ (zarar) 131.335.355 166.012.344 273.572.467 167 .680. 784 645.843.389 

Brat Kar Marji %14,2 %15,9 %17,7 %17,1 %23,0 

~irket'in bag1ms1z denetimden gec;mi~ mali tablolarmda, satl~larm maliyeti, 2019 ytlmda 
794.599.832 TL iken, 2020 ytlmda 874.937.318 TL, 2021 ytlmda ise 1.275.825.625 TL olarak 
gerc;ekle~mi~tir. Sirket'in toplam sat1~larm maliyetinde, 2020 y1lmda bir onceki y1la gore 
%10,1, 2021 ytlmda ise bir onceki ytla gore %45,8 art1~ gerc;ekle~mi~tir. 

2021 ytlmm ilk 9 aymda 811.502.710 TL olarak gerc;ekle~en sat1~larm maliyeti, 2022 ytlmm ilk 
9 aymda 2.165.835.709 TL olarak kay1tlara gec;mi~tir. Sat1~larm maliyetinde, 2022 y1lmm ilk 9 
aymda, bir onceki ytlm aym donemine oranla %166,9 art1~ kaydedilmi~tir. 

2020 y1lmda gerc;ekle~en sat!~ miktan, 2019 y1lma gore %2,3 artmt§ olup, birim satt§ 
maliyetlerindeki yilkseli§ ile birlikte, 2020 yth satl~larm maliyeti 2019 y1lma gore %10,1 art1~ 
gostermi~tir: 

2021 y1hnda ise, satl~ miktarmda onceki ytla k1yasla %1,6 art1~ gerc;ekle§irken, satl§larm 
maliyeti, bugday fiyatiarmdaki yilkseli§ egiliminin devam etmesine. bagh olarak, 2020 ytli.na 
gore %45,8 artm1~t1r. 

2022 ytlmm ilk 9 aymda, bugday fiyatlarmdaki yiikseli~ egilimi, Rusya-Ukrayna sava~mm 
etkisi ile, artarak devam etmi~, buna bagh olarak da, birim satt§ maliyetlerinde onceki ytlm 
ilzerinde artt§ gerc;ekle~mi§tir. Bugday maliyetlerindeki art1~a ek olarak, enerji, i~c;ilik ve 
yard1mc1 malzeme giderlerindeki yilkseli~, birim satt§ maliyetinin artmasmda etkili olmu§tur. 
Buna gore, 2022 ytlmm ilk 9 aymda, onceki ytlm aym donemine k1yasla, satt§ miktan %20,9 
artarken, aym donemde satl~lann maliyeti, %166,9 artmt§tlr. 

Sirket'in brilt kar marj1, y1llar itibanyla art1~ gostermi§tir. 2019 ytlmda %14,2 olan brilt kar 
marj1, 2020 y1lmda %15,9'a, 2021 ytlmda %17,7'~~ y_i,iks.~,!p.i~tir. Benzer §ekilde, 2021 y1h ilk 
9 aymda %17,1 olan brilt kar marj1, 2722 1m1},,a:~1 9cf9etp.ip.d~ %23,0 olarak g~rc;ekle~mi~tir. 
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Brilt kar marjmda, donemler itibanyla ger9ekle~en art1~, dii~iik maliyetli bugday stok 
ftrsatlarmm degerlendirilmesinden kaynaklanmaktadir. 

Faaliyet Giderleri 

~irket'in faaliyet giderleri, genel yonetim giderleri, pazarlama, sat1~ ve dag1t1m giderleri ile 
AR-GE giderlerinden olu~maktadir. Faaliyet giderleri, 2019 yilmda 89.148.032 TL iken, 2020 
y1lmda 102.000.161 TL, 2021 ytlmda ise 117.783.079 TL olarak ger9ekle~mi~tir. 2021 y1h ilk 9 
aymda 81.468.115 TL olan faaliyet giderleri, 2022 y1hnm aym doneminde 218.345.101 TL 
tutarma yiikselmi~tir. 

Faaliyet giderlerinin hastlata oram, 2019 ytlmda %9,6, 2020 y1hnda %9,8, 2021 ytlmda %7,6 
olarak ger9ekle~mi~tir. 2021 ytlmm ilk 9 aymda faaliyet giderlerinin hastlata oram %8,3 iken, 
2022 y1hmn ayn1 doneminde %7,8 seviyesine gerilemi~tir. 

Faaliyet Giderleri (TL) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 3l.l2.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Has1lat 925.935.187 1.040.949.662 1.549.398.092 979.183.494 2.811.679.098 

Gene! Yonetim Giderleri 14.511.291 20.157.732 15.386.860 10.390.435 19.072.276 

Pazarlama Giderleri 74.636.741 81.841.589 102.385.197 71.066.896 198.880.553 
Ar-Ge Giderleri 0 840 11.022 10.784 392.272 
Toplam Faaliyet Giderleri 89.148.032 102.000.161 ll7.783.079 81.468.115 218.345.10 l 

Toplam Faaliyet Giderleril Has1lat %9,6 %9,8 %7,6 %8,3 %7,8 

Genel Yonetim Giderleri 

A~ag1daki tabloda, ~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 30.09.2021 ve 30.09.2022 
tarihlerinde sona eren donemler itibanyla, genel yonetim giderleri gosterilmektedir. 

Genel Yiinetim Giderleri (TL) 01.01.2019 
31.12.2019 

Personel giderleri 7.958.762 

Arnortisman ve itfa paylan 647.067 

Ofis giderleri 835.554 

Tll$11 giderleri 834.207 

Enerji ve yalat giderleri 228.146 

Kira giderleri 296.778 

Dava ve icra giderleri 175.172 

Vergi ve har~lar 223.266 

Seyahat giderleri 118.081 

Temsil ve agirlama giderleri 14.203 

Bagt~ ve yardtmlar 1.896.038 

Denetim ve dam§manhk giderleri 167.703 

Bilgi i§lem giderleri 24.702 

Sigorta giderleri 7.760 

Balam ve onanm giderleri 58.398 

Aida! giderleri 6.477 

Haberle~me giderleri 37.231 

Diger 981.746 

Toplam 14.511.291 

.. "':·::~:,; · .... . u . 
. -~ · GIDA'I: 

01.01.2020 
31.12.2020 

10,093.639 

1.820.426 

688.819 

742.089 

253.346 

441.229 

175.399 

285.460 

144.721 

39.578 

1.204.955 

251.894 

38.817 

1.967.591 

120.163 

1.384 

61.550 

1.826.672 

20.157.732 

01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

6.409.388 4.325.942 11.451.836 

1.869.310 1.401.281 1.569.954 

951.726 741.788 1.209.259 

870.002 675.575 1.006.187 

251.142 182.019 582.999 

239.844 239.348 478.754 

244.911 152.952 443.640 

1.408.629 1.255.438 407.266. 

159.963 41.859 203.283 

8.037 1.460 57.264 

48.795 38.052 42.312 

116.707 46.779 33.024 

25.341 19.869 9.837 

7.960 3.466 7.349 

54.811 37.374 6.846 

12.473 12.473 3.260 

38.374 19.489 2.566 

2.669.447 1.195.271 1.556.640 

15.386.860 10:390.435 19.072.276 



Genel yonetim giderlerinde, 2020 y1lmda 2019 ytlma gore %38,9 artt§ ger9ekle§irken, 2021 
ytlmda 2020 ytlma gore %23,7 azah§ ya§anmt§tlr. 2022 ytlmm ilk 9 ayhk doneminde 
ger9ekle§en genel yonetim giderleri, 2021 ytlmm aym donemine gore %83,6 artt§ gostermi§tir. 

Genel yonetim giderlerinin hastlata oram, donemler bazmda kar§tla§tmld1gmda, 31.12.2019, 
31.12.2020, 31.12.2021 tarihinde sona eren donemler itibanyla s1ras1yla %1,6, %1,9 ve %1,0 
olarak ger9ekle§mi§tir. 

2021 ytlmm ilk 9 aymda genel yonetim giderlerinin hastlata oram %1,1 iken, 2022 ytlmm aym 
doneminde bu oran, %0,7 olmu§ ve kar§tla§tmlan donemler i9erisinde en dil§ilk seviyeye 
gelmi§tir. 

~irket'in genel yonetim giderleri i9erisindeki en yilksek tutar personel giderlerine aittir. 
Personel giderleri, 2019 y1lmda 7.958.762 TL olarak ger9ekle§mi§ken, 2020 ytlmda 10.093.639 
TL, 2021 y1lmda ise 6.409.388 TL olmu§tur. 2021 ytlmm ilk 9 aymda 4.325.942 TL olan 
personel giderleri, 2022 y1hnm aym doneminde 11.451.836 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 2021 
y1lmdaki azah§m temel sebebi, giderlerin yeniden sm1flandmlmas1 kaynakhdir. 

Pazarlama, Safi~ ve Dag1hm Giderleri 

A§ag1daki tabloda, ~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 30.09.2021 ve 30.09.2022 
tarihlerinde sona eren donemler itibanyla, pazarlama, satl§ ve dag1tlm giderleri gosterilmektedir. 

Pazarlama, SatI~ ve Dag1tim 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 

Giderleri (TL) 31.12.2019 31.12.2020 JJ.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Nakliye ve navlun giderleri 39.934.925 39.665.131 60.113.288 41.729.114 126.074.043 

Yilkleme ve bo~altma giderleri 7.312.187 7.761.775 7.989.255 6.899.317 19.825.912 

Personel giderleri 12.115.868 9.918.474 14.911.475 10.096.980 18.847.715 

Vergi, resim ve harylar 4.233.946 4.818.287 5.437.137 3.460.077 6.286.580 

T~1t giderleri 2.647.559 1.925.940 2.352.039 1.518.281 5.038.470 

lhracat giderleri 1.251.626 1.125.872 1.568.598 1.122.475 4.600.579 

Kira giderleri 897.123 1.975.587 2.563.579 1.886.427 2.996.123 

Reklam giderleri 541.803 538.038 866.436 193.214 2.359.288 

Seyahat giderleri 648.120 902.112 1.216.084 645.798 1.487.803 

Bak1m ve onanm giderleri 453.892 419.748 688.776 492.848 1.135.237 

Aidat Giderleri 247.108 201.217 194.855 165.287 664.127 

Sigorta giderleri 453.102 1.761.698 603.219 292.378 450.437 

Dava ve icra giderleri 10.598 134.415 912 532 415.407 

Otis giderleri 301.369 370.693 484.488 373.277 335.476 

Enerji ve yak1t giderleri 65.679 16.637 47.953 41.774 198.133 

Temsil ve agulama giderleri 37.563 15.223 16.829 14.251 15.531 

Amortisman giderleri J:706 25.054 4.182 14.948 13.821 

Denetim ve dam~manhk giderleri 11.516 12.181 12.846 12.846 7.585 

Diger 3.469.051 10.253.507 3.313.246 2.107.072 8.128.286 

Toplam 74.636.741 81.841.589 102.385.197 71.066.896 198.880.553 

~irket'in, 2019 ytlmda 74.636.741 TL olan pazarlama, satt§ ve dag1tlm giderleri, 2020 yilmda 
81.841.589 TL, 2021 ytlmda ise 102.385.197 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 2021 ytlmm ilk 9 
aymda 71.066.896 TL olarak kay1tlara ge9en pazarlama, sat1§ ve dag1t1m giderleri, 2022 yilmm 
aym doneminde 198.880.553 TL tutarma yilkselmi§tir. 



Pazarlama, satl§ ve dag1t1m giderlerinin hasilata oram, donemler bazmda kar§Ila§tmld1gmda, 
31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 tarihinde sona eren donemler itibanyla s1ras1yla %8,1, 
%7,9 ve %6,6 olarak ger9ekle§mi§tir. 

2021 yilmm ilk 9 aymda pazarlama, sat1§ ve dag1t1m giderlerinin hasilata oram, % 7 ,3 iken, 
2022 y1lmm aym doneminde bu oran %7,1 olmu§tur. 

~irket'in pazarlama, sat1§ ve dag1ttm giderleri i9erisindeki tutar, agirhkh olarak nakliye ve 
navlun giderleri, personel giderleri ile yiikleme ve bo§altma giderlerinden olu§maktadir. 

Nakliye ve navlun giderleri, 2019 yilmda 39.934.925 TL olarak ger9ekle§irken, 2020 yilmda 
39.665.131 TL, 2021 yilmda ise 60.113.288 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 2021 ytlmm ilk 9 ayhk 
doneminde 41.729.114 TL olarak ger9ekle§en nakliye ve navlun giderleri, 2022 ytlmm aym 
doneminde %202,1 artarak 126.074.043 TL tutarma yiikselmi§tir. Nakliye ve navlun 
giderlerindeki art1§, diinya genelinde ya§amlan konteyner krizi ve yak1t giderlerindeki art1§tan 
kaynaklanm1§tlr. 

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 

A§ag1da yer alan tablo, ~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 30.09.2021 ve30.09.2022 
tarihlerinde sona eren donemlere ait esas faaliyetlerden diger gelirler detaym1 gostermektedir. 

(TL) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Banka kredileri d1~mda varhk ve 
yilkilmlillOklerden kaynaklanan kur farkt 30.055.256 66.079.039 177.463.481 42.038.549 101.360.325 
gelirleri 

Reeskont faiz gelirleri 3.314.371 - 31.480.975 42.290.427 1.954.791 
Komisyon gelirleri 1.256.784 104.509 263.691 166.746 630.992 
Konusu kalmayan ~ilpheli alacaklar 1.349.431 1.045.147 727.389 344.553 95.434 
Kira gelirleri 112.133 168.333 251.475 81.075 -
Diger gelirler 3.128.182 3.147.942 8.060.107 4.977.474 9.417.946 

Toplam 39.216.157 70.544.970 218.247.118 89.898.824 
113.459.488 

~irket'in esas faaliyetlerden diger gelirleri, 2019 y1lmda 39.216.157 TL olarak ger9ekle§irken, 
2020 ytlmda 70.544.970 TL, 2021 yilmda ise 218.247.118 TL olmu§tur. 

Doviz kurlarmdaki degi§ime bagh olarak, ~irket'in banka kredileri d1§mdaki varhk ve 
yiikiimliiliiklerinden kaynaklanan kur fark1 geliri, y1llar itibanyla art1§ gostermi§tir. 

Esas faaliyetlerden diger gelirlerin, 2021 ytlmda bir onceki yila gore art1§ gostermesinin bir 
diger nedeni, reeskont faiz gelirlerinde ya§anan yiikseli§tir. Bu yiikseli§ temel olarak, Dicle 
Kok ~nerji Yatmm A.~.'ye ~Ian borca ait reeskont ~aiz gelirlerinden kayna~lanmaktadir. 

2021 y1lmm ilk 9 aym1 i9eren donemde, 89.898.824 TL olarak ger9ekle§en esas faaliyetlerden 
diger gelirler, 2022 y1lmm aym doneminde 113.459.488 TL tutarma yiikselmi§tir. 

Doviz kurlanndaki degi§im, ~irket'in banka kredileri d1§mdaki varhk ve yiikiimliiliiklerinden 
kaynaklanan kur fark1 gelirinin, 2022 y1h ilk 9 ay1 itibanyla, onceki yilm aym donemine gore 
artmasm1 saglam1§tlr. 

Esas Faaliyetlerden Diger Giderler 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 30.09.2021 ve 30.09.2022 tarihi itibanyla sona 
eren donemlerine ait esas faaliyetlerinden diger giderleri a§ag1daki tabloda gostermektedir. 



Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (TL) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 31.12.2020 ., 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Reeskont ·faiz giderleri 158.107 3.478.409 4.337.931 745.413 68.408.714 

Banka kredileri d1§mda varhk ve yiikiimliililklerden 33.428.821 62.242.756 159.866.385 56.345.236 37.420.392 
kaynaklanan kur fark1 giderleri 

~iipheli alacak kar§1hk giderleri 5.486.628 7.388.648 5.558.375 4.717.011 2.996.400 
Diger giderler 371.556 42.811 1.174.288 930.567 3.707.523 

Dava kar§1hg1 giderleri 0 0 0 0 375.121 

Toplam 39.445.ll2 73.152.624 170.936.979 62.738.227 112.908.150 

~irket'in esas faaliyetlerinden diger giderleri 2019 ytlmda 39.445.112 TL olarak 
ger9ekle§irken, 2020 y1lmda 73.152.624 TL, 2021 y1lmda 170.936.979 TL olmu§tur. 

~irket'in banka kredileri d1§mdaki varhk ve yilkilmlilli.iklerinden kaynaklanan kur fark1 gideri, 
doviz kurlarmdaki degi§im nedeniyle, 2022 ytlmdan onceki donemlerde, ydlar itibanyla artt§ 
gostermi§tir. 

2021 y1lmm ilk 9 ayhk doneminde, 62.738.227 TL olarak ger9ekle§en esas faaliyetlerden diger 
giderler, 2022 ytlmm aym doneminde 112.908.150 TL olmu§tur. Bu art1§, temel olarak, Dicle 
Kok Enerji Yatmm A.~.'ye olan borca ait reeskont faiz giderlerinden kaynaklanm1§tlr. 

FAVOK 

A§ag1daki tabloda, ~irket'in FAVOK ve FAVOK marj1 geli§imi yer almaktadtr. Donemler 
itibanyla, brilt kar marjmdaki iyile§me, FA VOK marjma da yans1m1§tlr. Faaliyet giderlerinin 
has1lata oranmm, 2021 y1hnda 2020 ytlma gore ve 2022 y1hmn ilk 9 ayhk doneminde, 2021 
ytlmm aynt donemine gore azalmas1, FA VOK marjm1 art1ran bir diger etken olmu~tur. 

2019 ytlmda %4,8 seviyesinde olan FAVOK marjt, y11lar itibanyla artarak, 2020 ytlmda %6,3, 
2021 ytlmda %13,5 olarak ger9ekle§mi§tir. Brilt kar marjmm artmas1 ve faaliyet giderlerinin 
hastlata oranmm azalmasma ek olarak, esas faaliyetlerden diger gelir/giderlerdeki artt§ da, 
FA VOK marjmm 2021 y1lmda, 2020 ytlma gore artmasm1 saglamt§tlr. 

2021 ytlmm ilk 9 aymda, %12,0 olarak ger9ekle§en FAVOK marj1, 2022 ytlmm aym 
doneminde %15,5 seviyesine yilkselmi§tir. 

.r:~,Jl.0J.2020 f '.Q!-202!;;,'. Ii6:'I.0l.2021 i .01:2022 s 

o 31.12.2020 -31'.12.2021 ;:c -1230.09~2021 0J19.2022 
Esas faaliyet kar1 41.958.368 61.404.529 203.099.527 113.373.266 428.049.626 
Amortisman 2.624.672 3.899.916 6.011.846 3.860.976 8.078.523 
FAVO~• 44.583.040 65.3.04.445 209.l ll.373 117.234.242 436.128.149 
FAVOKmarj1 4,8% 6,3% 13,5% 12,0% 15,5% 
*Esasfaa~iyet kan + amortisman olarakhes~planm1ftlr. 

Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler 

YatmmFaaliyetlerinden Gelirler (TL) 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31:12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Menkul klvmet satls karlar1 0 0 33.750.000 0 0 
Maddi duran varhk satis karlar1 29.703 0 0 0 62.425.328 

Toplam 29.703 0 33.750.000 0 
62.425.328 

2021 ytlmda 33.750.000 TL olarak ger9ekle§en menkul k1ymet sat1§ kan, ~irket'in, Atlhm 
Unlu Mamilller'deki paylanm, 31.12.2021 tarihinde 105.000.000,00 TL bedel ile Eksim 
Yatmm Holding'e devretmesinden kaynaklann:i1§t.1.r,'.. Satl§ bedeli, 25.12.2021 tarihli ~irket 
degerleme raporuna istinaden belirlenmi ·r. A_;,i1~'''~:: ••..•. ··~,,.,,.,,, 
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Sirket, Tekirdag Uretim Tesisi binas1 ve arazisini 2022 yilmm ilk 9 ayhk doneminde Albaraka -
Eksim GYF'ye satmt§tlr. Bu sat1§ neticesinde, 62.425.328 TL maddi duran varhk sat1§ kan 
olu§mU§tur. 

,. 
01:01.2021 

Yatmm !'aliyetlerinden Giderler (TL) 
0l.01.2019 01.01.2020. 01.01.2021 01.01.2022 
3.1.12.2019 31:12.2020 3.1:12:2021 30:09.2021 30.09.2022' 

Menkul k1vmet sat!~ zararlan 0 0 0 0 1.024.162 
Maddi duran varhk sat1~ zararlan 13.226 0 4.187.303 5.939.869 987.092 
Toolam •. 13.226 r''< 0 4.187.303 . 5.939.869 2.011.254 . 

Sirket, Konya Uretim Tesisi binas1 ve arazisini 2021 y1hnda Albaraka - Eksim GYF'ye 
satmi§tir. Bu sat1§la ili§kili olarak, maddi duran varhk zaran ger9ekle§mi§tir. 

Finansman Gelirleri 

Sirket'in finansman gelirleri, vadeli mevduat faiz gelirleri ve banka kredilerinden kaynaklanan 
kur fark1 gelirlerinden olu§maktadir. 

Finansman Gelirleri (TL) 
01.01;2019 01.01.2020 01.01.2021 01;01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 "30.09.2021 , 30.09.2022· 

Vadeli mevduat faiz gelirleri 108.411 1.439.998 3.250.199 1.509.755 8.725.343 

Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkt gelirleri 925.612 21.039.958 13.861.184 14.287.888 1.612.070 
Toplain •: -. 1.034.023' 22.479.95(,. :. .17.111.383 . f5.797.643 . 10.337.413 

Sirket'in finansman gelirleri, 2019 yilmda 1.034.023 TL iken, 2020 yilmda 22.479.956 TL, 
2021 yilmda 17.111.383 TL olarak gen;ekle§mi§tir. Doviz kurlarmdaki ayhk degi§imler 
nedeniyle, banka kredilerinden kaynaklanan kur fark1 gelirlerinde y1llar itibanyla dalgalanmalar 
ya§anmt§tir. 

2021 y1lmm ilk 9 ayhk doneminde, 15.797.643 TL olarak gen;ekle§en finansman gelirleri, 2022 
yilmm ayn1 doneminde 10.337.413 TL tutarmda ger9ekle§mi§tir. 

Finansman Giderleri 

Sirket' in finansman giderleri, banka kredilerinden kaynaklanan kur fark1 giderleri, kredi faiz 
giderleri, banka komisyon giderleri, adat faiz giderleri, teminat mektubu komisyon giderleri ve 
diger finansman giderlerinden olu§maktad1r. 

Finansm~n Giderleri (TL) 
01.01.20.19. 01.01.2020 01.01.2021 ·01.01.2021 01:01.2022 

' .. 31.1.2.2019 31.12.2020 31.12.2021 ' 30.09.2021 ,"30.09.2022 

Banka kredilerinden kaynaklanan kur farkt giderleri 2.248.879 26.949.157 165.161.365 50.980.239 95.341.750 

Kredi faiz giderleri 14.735.356 43.102.088 82.760.508 64.737.303 137.710.501 
Teminat mektubu komisyon giderleri 382.311 166.608 361.958 222.468 902.026 
Banka komisyonu giderleri 686.947 1.965.784 3.871.992 947.558 9.021.111 
Adat faiz giderleri 14.661.450 105.494 2.643.693 2.285.248 3.143.434 

Diger finansman giderleri 346.175 493.010 1.073.321 814.031 1.502.423 

_Toplam · . 33.0.61.118 72.,782.141' _255.872.837 . )19.986.847 247.621.245 

Sirket'in finansman giderleri, 2019 yilmda 33.061.118 TL, 2020 yilmda 72.782.141 TL, 2021 
y1lmda ise 255.872.837 TL olarak ger9ekle§mi§tir. Sirket'in doviz cinsinden banka kredileri, 
31.12.2020 itibanyla, 31.12.2019 tarihine gore artm1§ olup, 31.12.2021 itibanyla, 31.12.2020 
tarihine gore aym seviyede kalm1§tlr. Bunun neticesinde, doviz kurlarmdaki art1§a bagh olarak, 
banka kredilerinden kaynaklanan kur fark1 giderlerinde y1llar itibanyla art1§ ger9ekle§mi§tir. 

2021 y1lmm ilk 9 ayhk doneminde, 119.986.847 TL olarak ger9ekle§en finansman giderleri, 
2022 y1lmm ayn1 doneminde 247.621.245 T¼.,-h!tahh!f'yi!kselmi§tir. Sirket'in doviz cinsinden 
banka kredileri, 30.09.2022 itibanyla, _.l~,2021 tarjhirie. gore azalmasma ragmen, doviz 
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kurlanndaki yilkseli§ nedeniyle, banka kredilerinden kaynaklanan kur fark1 giderlerinde, 2022 
y1lmm ilk 9 ayhk doneminde, 2021 ytlmm aym donemine gore artt§ gen;ekle§mi§tir. 

2022 ytlmm ilk 9 ayhk doneminde, finansman giderlerinde ya§anan artt§m diger bir nedeni, 
artan kredi tutarma bagh olarak, kredi faiz giderlerinde meydana gelen yilkseli§tir. Hammadde 
maliyetlerindeki yiikseli§e bagh olarak, i§letme sermayesi ihtiyac1 artmt§tlr. i§letme sermayesi 
ihtiyacmm artmas1 neticesinde, banka kredilerinde artt§ ger9ekle§mi§, buna bagh olarak kredi 
faiz giderleri, 2021 ytlmm ilk 9 ayhk doneminde 64.737.303 TL olarak ger9ekle§irken, 2022 
y1lmm aym doneminde, 137.710.501 TL'ye yilkselmi§tir. 

Donem Net Kari 

~irket'in donem net kan, 2019 ytlmda 11.634.178 TL, 2020 ytlmda 11.586.500 TL, 2021 
y1hnda 7 .684.885 TL olarak ger9ekle§mi§tir. 

2021 y1lmm ilk 9 ayhk doneminde, 2.608.335 TL olarak gen;ekle§en donem kan, 2022 y1lmm 
aym doneminde 201.790.691 TL olmu§tur. Finansman giderlerindeki artt§a ragmen, briit kar ve 
FA VOK seviyesindeki iyile§me sonucunda, 2022 y1h ilk 9 ayhk donem karmda, onceki ytlm 
aym donemine gore yiikseli§ ger9ekle§mi§tir. 

10.2.2. Net sat1~lar veya gelirlerde meydana gelen onemli degi~iklikler ile bu 
degi~ikliklerin nedenlerine ili~kin a\!1klama: 

Hasdat(TL) 
01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2021 01.01.2022 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2021 30.09.2022 

Yurt i~i sat1~lar 805.811.791 915.866.174 1.392.164.945 824.944.709 2.098.624.521 
Yurt d1~1 sat1~lar 201.328.477 232.822.524 292.914.574 227.372.945 877.878.958 
Diger gelirler 0 335.964 1.039.369 775.505 6.605.127 
Sat!~ iadeleri (-) -13.077.925 -8.380.332 -8.012.393 -4.766.654 -18.120.598 
Sat!~ iskontolan (-) -68.127.156 -99.694.668 -128.708.403 -69.143.011 -153.308.910 
Toplam 925.935.187 1.040.949.662 1.549.398.092 979.183:494 2.811.679.098. 

2022 ytlmm ilk 9 ay1 itibanyla, ~irket hastlatmm tutar bazmda %57,8'lik k1sm1, ekmeklik, 
HoReCa, endilstriyel un ve tali ilrilnleri i9eren EDT satt§larmdan, %10,9'luk k1sm1 ise paketli 
un ve hazir paketli ilrilnlerini i9eren perakende kanal satt§larmdan olu§maktadir. Hastlatm geri 
kalan %31,2'lik k1sm1 ise, ihracat satI§larmdan olu§maktad1r. 

~irket'in net satt§lan, 2019 ytlmda 925.935.187 TL iken, 2020 y1hnda %12,4 artt§ ile 
1.040.949.662 TL yiikselmi§tir. 2020 ytlmda ortaya 91kan Covid-19 etkisi ile paketli un ve 
ekmek kan§tmlarmda talep artt§l olu§IDU§tur. Bu sebeple, 2020 ytlmda paketli un satI§lan bir 
onceki seneye gore TL.bazmda %57,7 artarken, ton bazmda %27,5 artt§ gostermi§tir. · 

2021 ytlmda ise net satt§lar %48,8 artt§ ile 1.549.398.092 TL olarak kay1tlara ge9mi§tir. Onceki 
donem Covid-19 sebebi ile hacim bilyilmesinde EDT'nin onilne ge9en paketli un satt§lan, 
normalle§me ile birlikte, yeni normal seyrine eri§mi§, restaurantlann ve otellerin a9tlmas1 
sonucunda, profesyonel ilriln satI§lan tutar bazmda %65,7, ton bazmda ise %7,2 biiyilmil§tilr. 

2022 ytlmm ilk 9 aymda, net satl§lar, 2021 ytlmm ilk 9 ayma gore %187,1 oranmda artarak 
2.811.679.098 TL'ye ula§mt§tlr. ~irket, ilgili donemde artan endiistriyel un talebi kar§tsmda, 
hammadde tedarik kapasitesini ilst seviyelere ta§IIDI§ ve bu sayede, profesyonel ilriinleri i9inde 
barmd1ran EDT ilriln satt§lanm, ton bazmda %22,5 oramnda art1rm1§ttr. Bu satl§ kanalmm 
i9inde yer alan ekmeklik un satt§lan, tutar bazmda %156,3, ton bazmda ise %22,9 oramnda 
artt§ kaydetmi§tir. Aym kanalm HoReCa kategorisinde yer alan unlarmda ise, tutar bazmda 
%152,1, ton bazmda ise %0,1 yiikseli§ ger9ekle§mi§tir. Endilstriyel un satt§lan ise, tutar 
bazmda %281,6 oranmda artarken, ton baznJda,.%61.,6 oranmda yiikseli§e ula§mt§tlr. Tali 
il~nle~in hastlatmd~ ~se % 139,2 artt§ ,,· ,{9·~.kt~~~~,z;·m_iktarmdavi~ K°4>~,~A-R~~t1W2flKBir 
yuks I§ ger9ekle§IDI§ttr. .;" . / .-::· ~_; '\. DEGERLER ~A.9. t::. 
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Sirket'in ihracat gelirleri ise, tutar bazmda, 2019 y1lmda 201.328.477 TL, 2020 ytlmda 
232.822.524 TL, 2021 ytlmda ise 292.914.574 TL olmu§tur. 2021 ytlmm ilk 9 ayhk 
doneminde, ihracat gelirleri, 227.372.945 TL olurken, 2022 ytlmm aym doneminde ise %286,1 
artt§la, 877.878.958 TL seviyesine yilkselmi§tir. 

10.2.3. ihra~~mm, izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri 
itibanyla meydana gelen faaliyetlerini dogrudan veya dolayh olarak onemli 
derecede etkilemi~ veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal 
politikalar hakkmda bilgiler: 
Sirket, satl§mt yapt1g1 i.iri.inlerin hammaddesi olan bugday1, yurt i9inden ve yurt dt§mdan 
tedarik etmektedir. ithal bugday1, uluslararas1 piyasalara gore rekabet9i maliyetle, Rusya ve 
Ukrayna'dan ger9ekle§tirmektedir. Subat 2022'de ba§layan ve devam etmekte olan Ukrayna
Rusya sava§I nedeniyle, Karadeniz'deki denizyollan ticaret trafigi olumsuz etkilenmi§tir. 
Ukrayna'nm i9inde bulundugu durum, lojistik ve depolania imkanlanm k1s1tlam1§tlr. Ukrayna, 
Rusya'mn kontroli.i altmdaki bolgelerde bir9ok !imam kullanamamakta, i§gal atmda olmayan 
bolgelerdeki k1s1th say1 ve kapasitedeki limanlan ve karayolu ile ihracat yapabilmektedir. 
Rusya ise, sava§ sebebiyle ticari yaptmmlara tabi tutulmaktadir. Karadeniz' deki ticaret 
yollarmda olu§an gi.ivenlik problemleri sebebiyle, tah1I i.iri.inlerinin Rusya ve Ukrayna'dan 
di.inyaya arz edilememesi, di.inya g1da gi.ivenligi a91smdan tehlike olu§turmaktadir. Bu durumun 
dogrudan ve dolayh yans1malanyla, yurt i9indeki e§deger (hububat ve yagh tohumlar, vs) 
ekinlerin (hammadde i.iri.inleri) maliyetleri, olumsuz bir §ekilde etkilenmi§tir. Si.irecin 
~ozi.imi.ine yonelik olarak; Birle§mi§ Milletler, Rusya, Ukrayna ve Ti.irkiye bir araya gelerek, 
tahtl koridoru a91lmas1 i9in anla§maya varmt§lardir. 

Doviz kurlarmdaki dalgalanmalar, ha§ta bugday maliyeti olmak i.izere, diger ti.im i.iretim 
girdilerini -etkilemekte ve faaliyet karhhg1 i.izerinde bask1 olu§turmaktadir. Aym zamanda, 
piyasa faiz oranlarmdaki yilkseli§ler ve finansal regi.ilasyonlar, kredi kaynaklarma eri§imi 
zorla§tlrmakta ve toplam karhhg1 olumsuz §ekilde etkilemektedir. Yurt i9i ve yurt dt§I 
pazarlarda, rekabete yonelik belirsizlikler/k1s1tlamalar gozlenmi§tir. 

11.03.2020 tarihinde, Di.inya Saghk Orgi.iti.i (WHO) tarafmdan pandemi ilan edilen ve di.inya 
ekonomisi i.izerinde olumsuz etkiler olu§turmu§ olan Covid-19 salgm1 sonucunda, Sirket, 
uygulad1g1 tedarik zinciri risk yonetimi politikas1 sayesinde, i9 ve dt§ sevkiyatmda herhangi bir 
sorun ya§amamt§tlr ve satt§ gelirlerinde di.i§ii§ meydana gelmemi§tir. 

10.3. ihra~~mm bor~luluk durumu: 

30.09.2022 itibanyla Bor~luluk Durumu Tatar (TL) 
Klsa vadeli yiikiimliiliikler 1.471.922.192 
Garantili 

Teminath 
Garantisiz/Teminats1z Gene! Toplam 1.4 71.922.192 

Uzun vadeli yiikiimliiliikler (uzun vadeli bor~larm klsa vadeli kls1mlan hari~) 46.682.689 

Garantili 
Teminath 
Garantisiz/Teminats1z Gene! Toplam 46.682.689 

Klsa ve Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Toplam1 1.518.604.881 

Ozkaynaklar 286.006.461 
Odenmi~/<;1kanlm1~ sermaye 49.957.498 



Sermaye Dilzeltmesi farklan 12.141.139 

Kar ve Zarardan yeniden Smdlandmlmayacak Birikmi§ Diger Kapsamh Gelirler ve 
-8.038.189 

Giderler 

Yasal yedekler(Kardan aynlan k1s1tlanm1§ yedekler) 1.755.503 

Ge9mi§ y11lar karlan / (zararlan) 28.399.819 

Net donem kan / (zaran) 201. 790 .691 

TOPLAM KA YNAKLAR 1.804.611.342 

30.09.2022 itibanyla Net Boryluluk Durumu Tutar(TL) 
A. Nakit 39.415.908 

B. Nakit Benzerleri 6.555.631 
C. Ahm Sattm Ama9h Finansal Varhklar 0 
D. Likidite (A+B+C) 45.971.539 
E. K1sa Vadeli Finansal Alacaklar 0 

F. K1sa Vadeli Banka Kredileri 728.100.559 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin K1sa Vadeli K1sm1 109.353.072 

H. Diger K1sa Vadeli Finansal Bor9iar 316.125.515 
I. Kisa Vadeli Finansal Borylar (F+G+H) 1.153.579.146 
J. Kisa Vadeli Net Finansal Boryluluk (1-E-D) 1.107.607.607 
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 0 
L. Tahviller 0 
M. Diger Uzun Vadeli Krediler 760.717 
N. Uzun Vadeli Finansal Boryluluk (K+L+M) 760.717 
0. Net Finansal Boryluluk (J+N) 1.108.368.324 

11. iHRA~~ININ FON KAYNAKLARI 

11.1. ihra~~mm k1sa ve uzun vadeli fon kaynaklari hakkmda bilgi: 

FON KA YNAKLARI {TL) 31.12.2021 30.09.2022 
K1sa Vadeli Yilkilmlilliikler 1.182.470.842 1.471.922.192 

K1sa Vadeli Bor9lanmalar 527.644.895 728.100.559 

-Banka Kredileri 527.644.895 728.100.559 

K1sa Vadeli Kiralama i§lemlerinden Bor9lar 4.007.405 2.914.562 

Uzun Vadeli Bor9lanmalarm K1sa Vadeli K1S1mlan 69.604.460 109.353.072 

Kiralama i§lemlerinden Bor9lar 3.606.290 12.120.521 

Diger Finansal Yilkilmlilliikler 0 313.210.953 

Ticari Bor9lar 523.958.392 169.201.454 

-ili§kili Taraflara Ticari Bor9lar 440.990.068 31.084.531 

-ili§kili olmayan taraflara Ticari Bor9lar 82.968.324 138.116.923 

Diger Bor9lar 19.155.401 67.775.224 

-ili§kili Taraflara Bor9lar 19.155.401 67.775.224 

<;ah§anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar 1.511.166 2.978.838 
Ertelenmi§ Gelirler 27.033.928 30.218.812 

K1sa Vadeli Kar§thklar 2.592.845 5.265.232 

-<;ah§anlara Saglanan Faydalara ili§kin K1sa Vadeli Kar§Ihklar 2.592.845 4.890.111 

-Diger K1sa Vadeli kar§thklar 0 375.121 

Donem Kan Vergi Yilkilmlillilgil ,. ,: ~ ... -. '··,. '··' ,· ' 675.432 28.446.220 

Diger K1sa Vadeli Yilkilmlilliikler .. ,,."' : ·· . :J:U<i/;. ... ,,..r'x ~--w11· ,,,,.~· : ' . 2.680.628 2.336.745 

Uzun Vadeli Yilkilmlilliikler . / l-lp ~:~'!:-\! J 

·;• ·:\/• . ¾«,; it( _}~ :,< .· .:, 73.684.546 46.682.689 

Uzu1 Vadeli Bor9lanmalar ./ j./,f/ :•~j ,.f';.,-;';;,•::i .. , ··~~-. .,(~:i>: l~;}···· .. 47.478.969 0 •' 

0 ~, 4- • -~w(I \~~f:!] 
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FON KA YNAKLARI (TL) 31.12.2021 30.09.2022 

-Banka Kredileri 47.478.969 -
Uzun Vadeli Kiralama i§lemlerinden borylar 6.020.749 760.717 

Kiralama i§lemlerinden Borylar 12.690.321 32.593.371 

Uzun Vadeli Kar§ihklar 7.494.507 13.328.601 

-<;ah§anlara Saglanan Faydalara ili§kin Uzun Vadeli Kar§1hklar 7.494.507 13.328.601 

Ertelenmi§ Vergi Yiikiimliiliigii - -
Toplam Yiikiimlilliikler 1.256.155.388 1.518.604.881 

OZKAYNAKLAR 84.741.151 286.006.461 
Odenmi§ Sermaye 49.957.498 49.957.498 

Sermaye Diizeltmesi Farklan 12.141.139 12.141.139 

Duran Varhklar yeniden degerleme art1§lan azah§lan 33.631.935 -
Tammlanm1§ Fayda Planlan Yeniden Olyiim Kazanylan (Kay1plan) -4.100.431 08.038.189 

Kardan Aynlan K1s1tlanm1§ yedekler 1.755.503 1.755.503 

Geymi§ Y 1lllar Karlari/Zararlan -16.329.378 28.399.819 

Donem Net Kari/Zaran 7.684.885 201.790.691 

TOPLAM KAYNAKLAR 1.340.896.539 1.804.611.342 

31.12.2021 tarihi itibanyla, Sirket'in toplam kaynaklarmm %88,2'sini k1sa vadeli 
yi.ikilmlilliikler, %5,S'ini uzun vadeli yi.ikilmlillilkler ve geri kalan %6,3 'ilnil ise ozkaynaklar 
olu~turmaktadir. K1sa vadeli finansal bon;lanmalar, toplam kaynaklarm %39,4'ilnil ve uzun 
vadeli finansal bon;lanmalar, toplam kaynaklarm %3,S'ini olu~turmaktadir. Toplam 
kaynaklarm %39,1 'ini ise ticari bon;lar olu~turmaktadir. Sirket'in toplam yi.ikilmlillillilkleri, 
toplam kaynaklarmm %93,7'sini te~kil etmektedir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, Sirket'in toplam kaynaklarmm %8l,6'sm1 k1sa vadeli 
yi.ikilmlilliikler, %2,6'smi uzun vadeli yi.ikilmlilliikler ve geri kalan %15,8'ini ise ozkaynaklar 
olu~turmaktadir. K1sa vadeli finansal bor9lar, toplam kaynaklarm %40,3'ilnil olu~turmaktadir. 
Toplam kaynaklarm %9,4'ilnil ise ticari bor9lar olu~turmaktadir. Sirket'in toplam 
yi.ikilmlillilklerinin toplam kaynaklar i9indeki pay1 %84,2'dir. 

11.2. Nakit ak1mlarma ili~kin degerlendirme: 

Nakit Ak1mlar (TL) 2021 2022/09 

A. i§letme Faaliyetlerinden Nakit Aki§lan -314.126.707 -770.756.921 

· B. Yatmm Faliyetlerinderi Kaynaklanan Net Nakit Ak1§lar1 49.735.627 117.176.297 

C. Finansman Faaliyetlerinde Eide edilen/Kaynaklanan Net Nakit 
237.236.679 689.793.916 Ak1$lan 

Yabanc1 Para <;evirim Farklarmm Nakit ve Nakit Benzerleri 
Uzerindeki Etkisi · - -
D. Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Art1§/Azah§ (A+B+C) -27.154.401 36.213.292 

E. Donem Ba§! Nakit ve Nakit Benzerleri 36.912.648 9.758.247 

Donem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri (D+E) 9.758.247 45.971.539 

Sirket'in, sat1~lara ili~kin olarak mil~terilerinden yapt1g1 tahsilatlar, hammadde tedarik 
odemeleri ile i~9ilik, ilretim, gene! yonetim, ara~tlrma geli~tirme, pazarlama, sat1~ ve dag1tlm 
giderlerine ili~kin yaptlg1 odemeler, i~letme faaliyetlerinden nakit ak1~lan satmnda yer 
almaktadir. Maddi ve maddi olmayan duran varhk ahm ve satimlarma ili~kin tahsilat ve 
odemeler, yatmm faaliyetlerinden kaynaklanan .,naki~ ak1~larmda yer ahrken; finansman 
faaliyetlerinden nakit ak1~lan i9erisinde, kre jtk~il,~ti•nvna··ili~kin nakit giri~leri, banka kredi 
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ana para ve faiz odemelerine ili§kin nakit 91k1§lan, ili§kili taraflardan diger alacak ve ili§kili 
taraflara diger borc;lara istinaden olu§an nakit giri§ ve nakit 91k1§lan bulunmaktadir. 

31.12.2021 tarihi itibanyla, ~irket'in 9.758.247 TL nakit ve nakit benzeri bulunmaktad1r. 
30.09.2022 tarihi itibanyla ise, nakit ve nakit benzerleri 45.971.539 TL'ye ula§mt§tlr. 

~irket'in, 2022 ytlmm ilk 9 ayhk donemindeki i§letme faaliyetlerine ili§kin olarak, 770.756.921 
TL nakit 91k1§ gerc;ekle§mi§tir. Yatmm faaliyetlerinden 117.176.297 TL, finansman 
faaliyetlerinden ise 689.793.916 TL nakit giri§i saglanmt§ttr. Nakit ve nakit benzerlerinde, 
30.09.2022 tarihi itibanyla, 31.12.2021 tarihine k1yasla 36.213.292 TL artt§ olmu§tur. 

11.3. Fon durumu ve bor\!lanma ihtiyac1 hakkmda degerlendirme: 

Bori;hiluk Durumu ( TL) 31.12.2021 30:09.2022 

K1sa Vadeli Bors:Ianmalar 527.644.895 728.100.559 

Uzun Vadeli Bors:Ianmalarm K1sa Vadeli K1s1mlan 69.604.460 109.353.072 

K1sa Vadeli Finansal Kiralama Bors:lan 4.007.405 2.914.562 

Diger Finansal Yilkilmlillilkler 0 313.210.953 

Toplam Kisa Vadeli Finansal Bori;Iar 601.256.760 1.153.579.146 

Uzun Vadeli Bors:Ianmalar 47.478.969 0 

Uzun Vadeli Finansal Kiralama Bors:Ian 6.020.749 760.717 

Toplam Uzun Vadeli Finansal Bori;Iar 53.499.718 760.717 

Toplam Finansal Bori;lar 654. 756.478 1.154.339.863 

Nakit ve Nakit Benzerleri 9.758.247 45.971.539 

Net Finansal Bori; 644.998.231 1.108.368.324 

FAVOK 209.111.373 528.005.280* 

Net Finansal Bori;/FAVOK 3,lx 2,lx 

*30.09.2022 itibanyla son 12 ay 

~irket, i§letme faaliyetlerini silrdilrme amac1 ile borc;lanma limitleri kapsammda finansman 
kullanmaktadir. 

31.12.2021 tarihi itibanyla hesaplanmt§ olan 644.998.231 TL net finansal bore;, 30.09.2022 
tarihinde 1.108.368.324 TL olmu§tur. Net finansal bore; tutarmdaki artt§ta, ticari borc;lardaki 
azah§ etkili olmu§tur. 

i§bu izahnamede incelenen donemler ic;erisinde ~irket'in net finansal borc;/F A VOK oram. 
31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla, s1ras1yla, 2,lx, 3,9x, 3,lx 
ve 2,lx olarak gerc;ekle§mi§tir. 

11.4. i~Ietme sermayesi beyam: 

~irket'in bag1ms1z denetimden gec;mi§ 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 tarihli finansal 
donemlerine ve 30.09.2022 tarihli ara donemine gore, net i§letme sermayesi a§ag1daki tabloda 
yer almaktadir: 

i~letme Sermayesi Beyam ( TL) 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 
Donen Varhklar 364.906.113 551.924.766 1.177.445.036 1.686.566.506 
K1sa Vadeli Yilkilmlillilkler 448.047.293 639.936.679 1.182.470.842 1.471.922.192 
Net i~Ietme Sermayesi ... --83.14L180 -88.011:913 -5.025.806 214.644.314 

.... ,,, 



5.025.806 TL ve 214.644.314 TL olarak gen;ekle§mi§tir. ~irket'in net i§letme sermayesinin 
hasllatma oram, 31.12.2019 tarihi itibanyla %-9,0, 31.12.2020 tarihi itibanyla %-8,5 
31.12.2021 tarihi itibanyla %-0,5 ve 30.09.2022 tarihi itibanyla ise, net i§letme sermayesinin 
son 12 ayhk donemi kapsayan hasllatma oram %6,3 olmu§tur. 
~irket, son durum itibanyla, mevcut yiikilmlillilklerini kar§tlamada yeterli i§letme sermayesine 
sahiptir. 

11.5. Faaliyetlerini dogrudan veya dolayb olarak onemli derecede etkilemi~ veya 
etkileyebilecek fon kaynaklarmm kullammma ili~kin smirlamalar hakkmda bilgi: 

~irket faaliyetlerinin dogrudan veya dolayh olarak onemli derecede etkilemi§ veya 
etkiliyebilecek fon kaynaklarmm kullammma ili§kin herhangi bir s1mrlama bulunmamaktadir. 

11.6. Yonetim kurulunca karara baglanm1~ olan planlanan yatmmlar ile finansal 
kiralama yolu ile edinilmi~ bulunanlar dahil olmak iizere mevcut ve edinilmesi planlanan 
onemli maddi duran varbklar i-;in ongorillen fon kaynaklan hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

12. ARA~TIRMA VE GELi~TiRME, PATENT VE LiSANSLAR 

12.1. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla ihra-;-;mm 
ara~brma ve geli~tirme politikalan ile sponsorluk yapbg1 ara~t1rma ve geli~tirme 
etkinlikleri i-;in harcanan tutarlar da dahil olmak iizere bu etkinlikler i-;in yapdan · 
odemeler hakkmda bilgi: 

~irket'in AR-GE merkezi, 25.06.2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1 komisyon 
ilyelerinin kabulil ile AR-GE merkezi belgesini almt§ olup, faaliyet donemi denetlemesinden 
ba§an ile ge9mi§ ve bir sonraki doneme devam etme hakk1 kazanmt§ttr. Her yll AR-GE 
merkezi denetlemesi yap1lmakta olup, istenen ko§ullarm saglanmas1 halinde, bir sonraki 
denetleme tarihine kadar (1 yll sonra), Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1'ndan onay almmakta ve 
AR-GE merkezi haklarmdan yararlamlmaktadir. 

AR-GE merkezi olmak i9in, onay almmasmm ardmdan, her faaliyet donemi i9in (1 yll) 
minimum 2 onaylanabilir proje istenmektedir. ~irket, deneyim kazand1k9a Sanayi ve Teknoloji 
Bakanhg1 tarafmdan verilen gorevler neticesinde projeler i9in hem say1 artt§l, hem de nitelik 
artt§l beklenmektedir. Bu kriterlerin yerine getirilip getirilmedigi, her ytlm ba§mda, 
gorevlendirilen akademisyenler tarafmdan incelenmektedir. 

AR-GE merkezi, faaliyet donemleri i9erisinde, toplamda 10 projeye imza atmt§ olup, bu 
projelerden 7 tanesi bitmi§, 3 tanesi devarri etmektedir. 

· . . . . ~ . ibidir: 

Baz1 Ekmeklik Bugday <;e~itlerinde Banda 99 Amilaz Enzimi 
ilavesi ile Kalite Potansiyellerinin Tespiti Ve Geli~tirme 

ah malan 
Dsm ( Ticari )Lipaz, Hemiseliilaz, Glikoz Oksidaz, Ve Alfa 
Amilaz Enzimlerinin Ekmek Uzerine Etkilerinin incelenmesi 
Siyez Bugdaymm Fonksiyonel Ozelliklerinin incelenmesi Ve 
G1da Sektoriinde Uygulama Potansiyellerinin Degerlendirilmesi 
Mor Miksli Un Formillasyonu Geli~tirilmesi Ve Ekmeklik 
Uygulamalanmn Ara~tmlmas1 

Ekmeklik Unlarda igde Tozunun Etkilerinin Ara~tmlmas1 
.,1:-~ 

Raf Omril Ge9mi~ Ekmek <;e~itlerinden Eide Edilecek 
Kura ~ye Yap1m1 Uzerine Kalitelerinin Ara~tl ·· 

=:c,;:-:::-:,-----:-=-:::=,-;-::--:-,-,..,,,,.--,,.,..,.==:--=--,---, 

Bilnyesinde 

AR-GE merkezi Kendi 
Bilnyesinde 

Kirklareli Universitesi 

AR-GE merkezi Kendi 
Bilnyesinde 

_ ·,•,:,., AR-GE merkezi Kendi 
): " Bilnyesinde 

_ .. '" AR~GE merkezi Kendi 
''\ ;B ilnyesinde 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 



Baz1 Ekmeklik Bugday <;e~itlerinde Banda 99 Amilaz Enzimi 
ilavesi ile Kalite Potansiyellerinin Tespiti Ve Geli~tirme 

ah malan 
Glutensiz Ekmek Yap1mmda RafOmriiniin Uzatilmas1 Ve Tesis 
Kurulumu 

Simitlik Ozel Amac;:h Un -Oretim Projesi 

Farkh Siirelerde Ha~Ianan Baklagillerden -Oretilen Baklagil 
Unlan ilavesi ile Eide Edilmi~ Bugday Unu - Baklagil Unu 
Pac;:allarmm Fizikokimyasal Ozelliklerinin Belirlenmesi 

Diyabetik Hastalara Yonelik Dogal Katk1 Malzemesi 
Geli~tirilmesi Ve Un Grubunda Deneme Uretimlerinin Yap1lmas1 
- Dn" Etken Madde ah~mas1 

13. EGiLiM BiLGiLERi 

Biinyesinde 

AR-GE merkezi Kendi 
Biinyesinde 

AR-GE merkezi Kendi 
Biinyesinde 

Nam1k Kemal -Oniversitesi 

Acruxtech Kimya Firmas1 

Proje Bitti. 

Proje Bitti. 

Proje Devam 
Ediyor. 

ProjeDevam 
Ediyor 

Proje Devam 
Ediyor. 

13.1. Uretim, sat1~, stoklar, maliyetler ve safl~ fiyatlarmda goriilen onemli en son 
egilimler hakkmda bilgi: 

Ana hammaddesi bugday olan sektorde ozellikle son y1llarda pandemi etkisi, Rusya Ukrayna 
Sava§I, lojistik (konteyner) kriz etkileri nedeniyle fiyatlarda sert dalgalanmalar olmu§tur. Buna 
kar§1hk olarak bugday ihtiyacm1 kendi kendine kar§1layabilme imkanlarma sahip illkemizin, 
Tanm ve Orman Bakanhg1 'nm geli§tirdigi destek politikalanyla onilmilzdeki silre9te bu 
ozelligini devam ettirmesi beklenmektedir. 

Kilresel 9aptaki bu riskier, Sirket'in tedarik zinciri yonetimini bugday ahmlarmda (yurt i9i ve 
yurt d1§1), bugday stok yonetiminde daha dinamik hale getirmektedir. Bu da daha onceki 
zamanlara k1yasla daha k1sa vadeli planlar yap1lmasma sebebiyet verirken, artan hammadde 
maliyetlerinde olu§an am dil§il§lerde Sirket planlarma uygun toplu ahmlar da 
yapilabilmektedir. 

Sirket'in yer ald1g1 sektorde ilriln 9e§itliligi tilketici ah§kanhklanna bagh olarak artmakta ve 
degi§mektedir. Fonksiyonel Un (pastac1hk ilrilnleri, ekmek kan§1mlan glutensiz un kan§1mlan, 
irmik, 9avdar vb.) kan§1mlar, karabugdayh, glutensiz, siyez, yulaf, 9avdar, tam taneli 
kan§1mlar, ekmek kan§imlan, vb, gibi ilrilnler piyasada talep goren 9e§itlerdir. Sirket, tilketici 
egilimlerini AR-GE ve sat1§-pazarlama ekipleriyle takip etmekte, onayh AR-GE merkezinde ve 
ilniversitelerle ortak proje 9ah§malan yapmaktadir. 

Degi§en ve geli§en tuketici egilimlerine h1zh cevap verebilmek, sektorilmilz i9in bilyilk onem 
ta§1maktad1r. EDT, perakende ve ihracat olarak 3 ana kategoride un sat1§1 faaliyetlerine devam 
eden Sirket'te donemsel etkiler nedeniyle ayhk sat1§ tonajlarmda farkhhklar gorillebilmektedir. 
Aynca TMO'nun baskm politikalannm oldugu donemlerde ekmeklik una ragbet 9ogahrken un 
sat!§ fiyatlarmda daha az degi§iklik gozlemnektedir. 

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

Ana hammaddesi bugday olan sektorde, bir9ok etken, ihra99mm beklentilerini ve faaliyetlerini 
etkileyebilir. Bunlarm i9erisinde, kurakhk, sava§lar, lojistik riskier, enerji maliyetlerindeki 
art1§lar, pandemi ko§ullan, bugdaydaki kalite ve rekolteyi dil§ilrecek hastahklar, doga olaylan, 
finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomik geli§meler, devlet regillasyon ve uygulamalan 
vb. etkenler sayilabilir. ...#,.-_.:~i~:,d;::~1:_1 
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Ukrayna - Rusya sava~1, Karadeniz havzasmdan bugday temin eden iilkeler is;in, bugday ve un 
tedariki riskini ortaya 91kartm1~t1r. Bu sava~ neticesinde, gerek bugday maliyetlerinde, gerekse 
de lojistik maliyetlerinde art1~lar meydana gelmi~, bu da piyasalara yans1m1~t1r. 

Doviz kurlarmdaki dalgalanmalar, ba~ta bugday maliyeti olmak iizere, diger tiim iiretim 
girdilerini etkilemekte ve faaliyet karhhg1 iizerinde bask1 olu~turmaktad1r. Aym zamanda, 
piyasa faiz oranlarmdaki yiikseli~ler ve finansal regiilasyonlar, kredi kaynaklarma eri~imi 
zorla~t1rmakta ve toplam karhhg1 olumsuz ~ekilde etkilemektedir. 

6 ~ubat tarihinde Kahamanmara~ merkezli ya~anan ve daha s;ok Giineydogu illerinin 
etkilendigi elim deprem afetinden ~irket'in Tekirdag ve Konya'da bulunan iiretim tesisleri, 
tedarik ag1, sat1~-pazarlama ve lojistik hizmetleri olumsuz etkilenmemi~tir. 

Aynca, i~bu izahnamenin 5 no'lu Risk Faktorleri boliimiinde detayh ~ekilde a91klanan tiim 
riskier, ihras;s;mm beklentilerini onemli ols;iide etkileyebilir. 

14. KAR TAHMiNLERi VE BEKLENTiLERi 

14.1. ihra~~mm kar beklentileri ile i~inde bulunulan ya da takip eden hesap 
donemlerine ili~kin kar tahminleri: 

Yoktur. 

14.2. ihra~~mm kar tahminleri ve beklentilerine esas te~kil eden varsay1mlar: 

Yoktur. 

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ili~kin bag1msiz giivence raporu: 

Yoktur. 

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, ge~mi~ finansal bilgilerle kar~da~tirdabilecek 
~ekilde haz1rland1gma ili~kin a~1klama: 

Yoktur. 

14.5. Daha once yapdm•~ kar tahminleri ile bu tahminlerin i~bu izahname tarihi 
itibariyla hala dogru olup olmad1g1 hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

15. iDARi YAPI, YONETiM ORGANLARI VE UST DUZEY YONETiCiLER 

15.1. ihra~~min genel organizasyon ~emas1: 
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. Sali!i~· · .... 
.. Sabi':ve p~· . 

GM¥ ·::: 
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15.2. idari yap1: 

Ahmet Oemir 

GenelMiidiir 

15.2.1. ihra-;-;mm yonetim kurulu iiyeleri hakkmda bilgi: 

Adi Soyad~ 
Mevcut i~ Ac;Iresi 
Gorevi .. 

Fahrettin Kerim 

Yonetim 
Gokay Caddesi, 

Ebubekir 
Kurulu 

No: 36, 
Tivnikli Altunizade, 

Ba~kam 
0-skfidar, 
istanbul 

4 Gorevleri elirtilenlerin gorevleri devam etmektedir. .-
5 ilgili pay ahipligi oranlan halka arz kapsammda art1r 

Son 5 Ydda 
ihra1r1r1da 
frstlendigi · 
Gorevler4 

-

. :1;;:1;,~~1;'1.4-'~j:;~f(t 
"' ... 

Vedat; SltJI~ anal 
DJfT~rcst'.oi~n1 

Gorev Siiresi / 
Kalan Gorev 

Siiresi 

3 Ytl/2 Ytl 9 
Ay 

Sermaye Pay15 

(TL) (%) 

- -



-Son 5 Y:Ilda 
Gorev Siiresi / 

. Adi Soyad1 
Mevcut i$ Adresi 

ihrac;c;1da 
KalanG6rev 

Sermare Pay15 

Goi:~vi . Ustlendigi · 
Siiresi, ·. 

Gorevler4 
(TL) :-(%) 

Fahrettin Kerim 
Yonetim Gokay Caddesi, 

Osman Kurulu No:36, 3 Ytl/2 Ytl 9 
Anoglu B~kan Altunizade, - Ay - -

Vekili 0-skildar, 
istanbul 

Fahrettin Kerim 

Yonetim 
Gokay Caddesi, 

Mustafa 
Kurulu 

No: 36, - 3 Ytl/2 Ytl 9 
S1dd1k Tivnikli Altunizade, Ay - -

0-yesi 
0-skildar, 
istanbul 

Fahrettin Kerim 

Yonetim 
Gokay Caddesi, 

Ahmet ~akir Kurulu 
No: 36, Genel Mildilr 3 Ytl/2 Yll 9 

Demir Altunizade, > Ay - -
0-yesi 

0-skildar, 
istanbul 

Fahrettin Kerim 

Yonetim 
Gokay Caddesi, 

Bora <;ermikli Kurulu 
No: 36, 3 Y1l/ 2 Ytl 9 

Altunizade, - Ay - -
0-yesi 

0-skildar, 
istanbul 

15.2.2. Yonetimde soz sahibi olan personel hakkmda bilgi: 

Sermaye Pay, 

Ad1Soy:id1 Mevcut Giirevi J~Adresi. 

Son 5 Yilda 
ihra~~•da 
Ustlendigi 
Giirevler 

ihraH1da Mevcut 

Salih D same 
USTA 

Sabri 
YILDIZ 

Tamer 
Yillcsekdag 

Ytldtray 
Zengin 

Gene! Miidiir 
Yard1mc1s1 

Gene! Miidiir 
Yard1mc1s1 

Mali i§ler Direktorii 

Fahrettin Kerim Gokay Cad; 
No:36 Altunizade-
D skiidarlistanbul 

Fahrettin Kerim Gokay Cad. 
No:36 Altunizade
D skiidar/istanbul 

Fahrettin Kerim Gokay Cad. 
No:36 Altunizade
D skiidar/istanbul 

Satt§ Geli§tirme ve Fahrettin Kerim Gokay Cad. 
Operasyonlar1 No:36 Altunizade-

Direktorii Dskiidarlistanbul 

Ev Dt§I Tiiketim 
Satt§ 

Direktorii (Gorev 
sona erme tarihi: 

.• ,11i.Q2lh,,J,,,, 
.,:r· ft.'..i.i.~I ',~e;?\",,, 

Giirevini 1---~-----1 

Ustleniligi Yd 
(TL) (%). 

2019 

2021 

2023 

2022 



Son5 Yllda Ser!llaye Pay1 

ihra~~•da ihraf~•da Mevcut ... 
Ad1Soyad1 Mevcut Giirevi i~ Adresi 

Ustlendigi Giirevini 

Giirevier Ustl;ndigi Yd 
. (~I;) (%) 

. 

Fahrettin Kerim Gokay Cad. 
Perakende Sat!~ 

Goksel Perakende ve EDT Direkti:irii (Gi:irev 
Hasate~ Sat1~ Direkti:irii 

No:36 Altunizade-
sona erme tarihi: 

2022 - -
Uskiidar/istanbul 

2022) 

Serdar Sat!~ Sonras1 Kalite 
Fahrettin Kerim Gi:ikay Cad. Dretim ve Kalite 

Ayr,:ir,:ek Direkti:irii 
No:36 Altunizade- Direkti:irliigii(Gi:irev 2021 - -
D skiidar/istanbul biti~ tarihi: 2021) 

Fahrettin Kerim Gi:ikay Cad. 
D1~ Ticaret Grup 

Vedat Salih D1~ Ticaret Miidiirii (Gi:irev 
Ona! Direkti:irii 

No:36 Altunizade-
sona erme tarihi: 

2021 - -
D skiidar/istanbul 

2021) 

Tekirdag Fabrika 
Fahrettin Kerim Gi:ikay Cad. Teknik 

AhmetVar No:36 Altunizade- Miidiir (Gi:irev sona 2021 - -Miidiirii 
Dskiidar/istanbul erme tarihi: 2021) 

Yusuf Konya Fabrika 
Fahrettin Kerirn Gi:ikay Cad. Teknik 

A\:1kgi:iz Miidiirii 
No:36 Altunizade- Miidiir (Gi:irev sona 2021 - -
D skiidar/istanbul erme tarihi: 2021) 

15.2.3. ihra~~• son 5 yd i~erisinde kurulmu~ ise ihra~~mm kurucular1 hakkmda bilgi: 

ihra9c1, son 5 ytl i9erisinde kurulmamt§ttr. 

15.2.4. ihra~~mm mevcut yonetim kurulu iiyeleri ve yonetimde soz sahibi olan personel ile 
ihra~~• son 5 yd i~erisinde kurulmu~ ise kurucularm birbiriyle akrabahk ili~kileri 
hakkmda bilgi: 

ihra9c1, 20.03.1996 tarihinde Tekirdag'da kurulmu§tur. Sirket'in Yonetim Kurulu Ba§kam 
Ebubekir Tivnikli'nin babas1 ve Yonetim Kurulu. Uyesi Mustafa S1dd1k Tivnikli'nin babas1 
karde§tir. Yonetim Kurulu Ba§kam Ebubekir Tivnikli'nin karde§i, Genel Miidiir Yard1mc1s1 
Salih Usame Usta'nm e§idir. 

15.3. ihra~~mm yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan personelin yonetim 
ve uzmanhk deneyimleri hakkmda bilgi: 

Ebubekir TiVNiKLi - Yonetim Kurulu Ba~kan, 

Lisans egitimini Marmara Universitesi, i§letme Yonetimi boliimiinde tamamlayan Ebubekir 
Tivnikli, 9ah§ma hayatma Kuveyt Tiirk Kat1hm Bankasi A.S.' de Ticari Bankac1hk Satt§ 
biriminde ba§lam1§ttr. Akabinde Dicle Elektrik Dag1t1m A.S. firmasmda Satm alma Direktor 
Yard1mc1s1 ve Eksim Yatmm Holding biinyesinde Satm Alma Direktoril gorevlerini 
yiiriitmii§tiir. Daha sonra Eksim Yatmm Holding'de, Sirket'te ve Dicle Elektrik Dag1tlm 
A.S.'de Yonetim Kurulu Uyeligi ile Tedarik Zinciri Ba§kanhg1 gorevlerinde bulunmu§tur. 
Eksim Yatmm Holding, Dicle Elektrik Perakende Satt§ A.S., Eksim Enerji A.S, Dicle Kok 
Enerji Yatmm A.S. §irketlerinde ve Sirket biinyesinde Yonetim Kurulu Ba§kam olarak 
gorevine devam etmektedir. Goniillii olarak bir9ok STK'da yer almt§ ve yoneticilik yapmt§ttr. 
Ha_li h~z1_rda ~b~ull~~ Tiv~ikli is~r ,'! ak_ ~. iite~~.lj;~~l~_tit;~.~§kanhg1 ve istanbul Sabahattin 
Zatm Umvers1tes1 Mutevelh Heyeti,..U 1g1 de~rw·~~ekte~tr: ,},~,_ _ ~ 
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Mustafa TiVNiKLi - Yonetim Kurulu Uyesi 

1990 yilmda 0-skildar, istanbul'da dogmu§tur. Lisans egitimini, Sabanci 0-niversitesi Endilstri 
Milhendisligi Bolilmil'nde tamamlam1§tlr. Egitimi sonras1 Kuveyt Tilrk Kat1hm Bankasi 
A.~.'de yonetici yeti§tirme kapsammda yeni mezun olarak 9ah§ma hayatma ba§lamI§tlr. 
Sonrasmda Eksim Yatmm Holding bilnyesinde Bilt9e Raporlama Uzmam olarak gorev alan 
Mustafa Tivnikli, ilerleyen y1llarda ~irket'in Bilt9e Raporlama Mildilrlilgil pozisyonuna 
yilkselmi§tir. Hali hazirda ~irket'te Yonetim Kurulu 0-yesi olarak, Eksim Yatmm Holding'de 
ise Yonetim Kurulu 0-yesi ve Tedarik Zinciri Ba§kam olarak gorevine devam etmektedir. 
Gonilllil olarak Abdullah Tivnikli isar VakfI Miltevelli Heyeti 0-yeligi de devam etmektedir. 

Osman ARIOGLU - Yonetim Kurulu Uyesi 

1959 y1hnda Sinop'ta dogan Osman Anoglu, 1975 yilmda izmir Karata§ Lisesi'nden, 1979 
y1lmda ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakilltesi iktisat ve Maliye Bolilmilnden mezun olmu§tur. 
1980 yilmda Maliye Bakanhg1 tarafmdan _ a9Ilan Hesap Uzmanhg1 Yard1mc1hg1 smavm1 
kazanarak meslek hayatma ba§lamI§tir. 1984 yilmda yeterlilik smavmda ba§an gostererek 
Hesap Uzmam olarak atanan Osman Anoglu, 1988-1989 y1llarmda Maliye Bakanhg1 
tarafmdan gonderildigi ingiltere'de belediye gelirleri konusunda etilt ve incelemelerde 
bulunmu§tur. 1989-1994 y1llan arasmda istanbul Defterdar Yard1mc1hg1, 1994-1999 yillan 
arasmda Maliye Bakanhg1 Gelirler Genet Mildilr Yard1mc1hg1 gorevlerinde bulunmu§tur. 1999 
yilmda bir silre Gelirler Genet MildUrlUgil gorevini yilrUten Osman Anoglu, 2002 yilmda 
Gelirler Genet Mildilrlilgil gorevine tekrar atanmI§tlr. 2005 yilmda Gelir idaresi Ba§kanhg1'mn 
kurulmas1yla beraber, Gelir idaresi Ba§kanhg1 gorevini Ustlenerek, 2007 y1h sonunda emekli 
oluncaya kadar bu gorevde kalmI§tir. 2003-2008 y1llan arasmda Kamu Bankalan Ortak 
Yonetim Kurulu 0-yesi ve T.C. Ziraat Bankasi A.~. Yonetim Kurulu 0-yesi olarak gorev 
yapm1§tlr. AKT Yeminli Mali Mil§avirlik ve Bag1ms1z Denetim A.~. ve Cc Yap1 A.~.'nin 
kuruculan arasmda yer almI§ ve Cc Yap1 A.~.'de bir silre Yonetim Kurulu Ba§kam olarak 
gorev yapmI§tlr. Aym zamanda kendi dam§manhk §irketi olan Anoglu i§ Geli§tirme ve 
Yonetim Dam§manhg1 Ltd. ~ti.'yi kurmu§tur. 2016 yilmda katild1g1 Eksim Yatmm Holding'te 
halen Yonetim Kurulu Ba§kan Vekilligi gorevini yilriltmekte olup, ~irket'te Yonetim Kurulu 
0-yesi olarak gorev yapmaktadir. Evli ve iki 9ocuk babas1 olan Osman Anoglu ingilizce 
bilmektedir. 

Ahmet $akir DEMiR - Yonetim Kurulu Uyesi 

1969 y1lmda istanbul'da dogmu§tur. Lisarts egitimini Ohio State 0-niversitesi, i§letme Fakilltesi 
Finans ve Uluslararas1 i§letme Bolilmil'nde tamamlamI§tlr. Egitimi sonras1 BEM Di§ Ticai:-et 
A.~.'de Mildilr pozisyonunda 9ah§ma hayatma ba§lamI§tir. ~irket bilnyesinde 2005 - 2013 
y1llan arasmda Genet Mildilr olarak gen;ekle§tirdigi gorevi sonrasmda, Dicle Elektrik Dag1t1m 
ve Perakende Sati§ A.~.'de Yonetim Kui-ulu Ba§kanhg1 gorevirii yerine getirmi§tir. Hali hazirda 
Eksim Yatmm Holding'in G1da Grup Ba§kam, ~irket'in ise Yonetim Kurulu 0-yesi ve Genet 
Mildilril olarak 9ah§ma hayatma devam etmektedir. 

Bora <;ERMiKLi - Yonetim Kurulu Uyesi 

1972 yilmda Ankara'da dogmu§tur. Lisans egitimini Orta Dogu Teknik 0-niversitesi, Ekonomi 
Bolilmil'nde tamamlayarak ilerleyen y1llarda yilksek lisans egitimini Bogazi9i 0-niversitesi, 
MBA bolilmilnde tamamlamI§tlr. i§ hayatma Osmanh Bankasi Milfetti§ Yard1mc1s1 olarak 
ba§lamI§ ve daha sonra Aki;ansa <;imento Sanayi ve Ticaret A.~.' de Bilt9e Kontrol ve Hazine 
Mildilril olarak gorev yapmI§tlr. Daha sonra, Ari;elik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.~.'de 
CFO, Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Tic!¼r~tA-~.'de CFO ve sonrasmda, TANAP 
- Tra~s Anadolu Dogalgaz Boru Ha rojesi'9~~•J~F('.)~p{~fak,_gorev yapt1ktan sonra, Bursa 
~eh· Ii;i Dogalgaz Dag1t1m Ticaf ve Taahhut,ctA;_~. Genel,•MU.dilr olarak gorev yapmI§tlr. 
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Gilnilmilzde ise Sirket'te Yonetim Kurulu ilyesi olarak, Eksim Y atmm Holding bilnyesinde ise 
Mali i§ler Grup Ba§kam (Grup CFO) olarak 9ah§ma hayatma devam etmektedir. 

Salih flsame USTA - Genel Miidiir Yard1mc1s1 

1985 ytlmda istanbul'da dogmu§tur. Lisans egitimini istanbul Ticaret Oniversitesi, i§letme 
Bolilmil'nde tamamlayarak, ilerleyen y1llarda yilksek lisans egitimini istanbul Bilgi 
Oniversitesi, MBA bolilmilnde tamamlamt§ttr. i§ hayatma Mersa Elektronik ve Teknolojik 
Urilnler Ticaret A.S' de Uriln Mildilr Yard1mc1s1 olarak ba§lamt§ ve daha sonra PENTA 
Teknoloji Urilnleri Dag1t1m Ticaret A.S. Uriln Mildilrlilgil ve Satt§ Mildilrlilgil yapmt§ttr. 
Sonrasmda Ersa ithalat ve Ticaret A.s. §irketinde Satt§ ve Pazarlama Mildilril olarak gorev 
yapmt§ttr. Gilnilmilzde Sirket'te Satt§ ve Pazarlama Genel Mildilr Y ard1mc1s1 olarak 9ah§ma 
hayatma devam etmektedir. 

Sabri YILDIZ- Genel Miidiir Yard1mc1s1 

1976 y1lmda istanbul'da dogmu§tur. Lisans egitimini Uluslararas1 Karadeniz Oniversitesi, 
ingilizce i§letme Bolilmil'nde tamamlamt§ttr. Egitimi sonras1 Tutanlar Motorlu Ara9lar Tic. ve 
San. A.S.'de Dt§ Ticaret Sefi olarak 9ah§ma hayatma ba§lamt§tlr. Y1ld1z Holding A.S.ithalat 
ve Satm Alma Yoneticisi olarak gorev yapmt§tlr. Sonrasmda ATS i9 ve Dt§ Ticaret Ltd. Sti.'de 
Satt§ ve Dt§ Ticaret Operasyonlar Mildilril olarak gorev almt§ttr. Ytldtz Holding A.S. Genel 
Merkez ve Grup Sirketlerinde Satm Alma, Uriln Geli§tirme, Yeni Uriln Projeleri Yonetimi ve 
inovasyon Yonetiminden Sorumlu Grup Mildilril olarak gorev yapmt§ttr. Etis Lojistik A.S'de 
Genel Mildilr olarak gorev yapmt§ttr. Anadolu Birlik Holding A.S. Tedarik Zinciri 
Koordinatoril olarak gorev yapmt§tlr. Hali haztrda Sirket'te Fabrikalar Genel Mildilr 
Yard1mc1s1 olarak 9ah§ma hayatma devam etmektedir. 

Tamer YUKSEKDA G - Mali i§ler Direktorii 

1976 ytlmda Kangal, Sivas'da dogmu§tur. Lisans egitimini Anadolu Oniversitesi, i§letme 
Bolilmil'nde tamamlamt§ttr. 1993 y1lmda i§ hayatma ba§lamt§, 1995-1999 y1llan arasmda farkh 
firmalarda Muhasebe Sorumlusu olarak gorev almt§ttr. 1999 ytlmda Unma§ Unlu Mamuller 
Sanayi Ticaret A.S.'nde Satt§ Muhasebe Uzmam olarak devam ettigi 9ah§ma hayatm1 Maliyet 
Muhasebe ve Bilt9e Departmanlarmda farkh poziyonlarda gorev almt§ 2015 y1lma kadar 
Maliyet Muhasebe Mildilril olarak 9ah§maya devam etmi§tir. 2015-2017 y1llarmda Toroslar 
Unlu Mamulleri ve Fmnc1hk A.S.'nde, 2017-2021 y1llannda Pan Unlu Mamulleri Sanayi ve 
Ticaret A.S.'nde Mali ve idari i§ler Koordinatoril ve 2021-2022 y1llannda DMR Unlu 
Mamilller Oretim Gtda Toptan Perakende ihracat A.S. Mali i§ler Direktoril olarak devam etmi§ 
olup, hali haztrda Sirket bilnyesinde Mali l§ler Direktoril olarak 9ah§ma hayatma devam 
etmektedir. 

Y1ld1ray ZENGiN:....satt§ Geli§tirme ve Operasyonlan Direktorii 

1983 y1hnda Terme, Samsun'da dogmu§tur. Lisans egitimini Marmara Oniversitesi, i§letme 
Uluslararas1 Ticaret ve Pazarlama Bolilmil'nde tamamlamt§tlr. Egitimi sonras1 9ah§ma hayatma 
Ytld1z Holding A.S' de 2008 ytlmda satt§ milfetti§i olarak ba§lamt§ttr. 2021 ytlma kadar 
Ytld1z Holding A.S. bilnyesinde farkh grup §irketlerinde Ticari Pazarlama Yoneticisi, Ticari 
Pazarlama Mildilril, Altematif Kanai Satl§ Geli§tirme Mildilril, SatI§ Miidilril, Satmalma 
Mildilril, Satt§ Direktoril olarak gorev almI§ olup, hali haztrda Sirket'te SatI§ Geli§tirme ve 
Operasyonlan Direktoril olarak 9ah§ma hayatma devam etmektedir. 

Serdar A Y<;i<;EK - Satt§ Sonras, Kalite Direktorii 

1976 y1lmda istanbul'da dogmu§tur. Lis s egitirp..ip,ir,.ni,'f<r~ya Oniversitesi, G1da Milhendisligi 
Bolilmil'nde tamamlamt§ttr. Egitim~ as1 i§ qar_;~ni1200'fi;~llmda Eksun G1da Tanm San. Ve 
Tic. .s. firmasmda Kalite Deste ilhendi~(ol~fa;.ba.§litQ1'i§flr. Eksun G1da Tan_m San. Ve 
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Tic. A.S. firmasmda s1ras1yla 2004 ytlmda Kalite Destek Sefligi, 2007 y1lmda Kalite Destek 
Mildilrlilgil, 2016 y1lmda G1da Grup Mildi.irlilgil, 2017 y1lmda ise -Oretim ve Kalite 
Direktorlilgil gorevlerini yerine getirilmi§tir. 2021 y1h itibanyla Sat!§ Sonras1 Kalite Direktoril 
olarak Sirket'te i§ hayatma devam etmektedir. Kalite yonetimi, AR-GE faaliyetleri, -Orun 
tamtlm tutundurma 9ah§malarmdan mil§teri §ikayetlerinin yonetilmesi, bir 90k pazarlama 
stratejisi ve yonetiminde gorev alint§ veya destek vermi§tir. 

Goksel HASATE$ - Perakende ve EDT Satz§ Direktoru 

1979 ytlmda Kars'da dogmu§tur. Lisans egitimini, Kocaeli -Oniversitesi, Uluslararas1 ili§kiler 
bolilmilnde tamamlamt§tlr. ilerleyen y11larda yilksek lisans egitimini, istanbul Bah9e§ehir 
-Oniversitesi, MBA bolilmilnde tamamlamt§tlr. i§ hayatma 2003 ytlmda Garanti Bankasi 
A.S.'de yonetici aday1 olarak ba§lamt§tlr. Daha sonrasmda 2004 -2014 y11lan arasmda, Ytld1z 
Holding A.S.' de s1ras1yla Satt§ Milfetti§i, Ticari Pazarlama Sefi, SAP Proje Yoneticisi, Ulusal 
Kanal Saha Satt§ Mildilril, Geleneksel Kanal/Y erel Zincir Kanab Satt§ Mildilril, olarak 
gorevlerinde bulunmu§tur. 2014-2021 y11lan arasmda Tad1m G1da San. ve Tic. A.S. bilnyesinde 
9ah§maya ba§laml§ olup, once Geleneksel Kanal/Y erel Zincir Kanab Satl§ Mildilril, sonrasmda 
ise Ulusal ve Yerel Zincir Satt§ Mildilrlilgil yapmt§tlr. Hali haztrda, 2021 ytlmdan bu yana, 
Sirket'te Perakende Sat!§ Direktoril olarak yilrilttilgil gorevini, 2022 y1b itibanyla Perakende ve 
Ev D1§1 Tilketim Satt§ Direktoril olarak devam ettirmektedir. 

Vedat Salih ONAL - Di§ Ticaret Direktoru 

1982 y1lmda <;ar§amba, Samsun'da dogmu§tur. Lisans egitimini Anadolu -Oniversitesi, i§letme 
Bolilmil'nde tamamlamt§tlr. Egitimi sonras1 9ab§ma hayatma Eksim Dt§ Ticaret A.S.'de Dt§ 
Ticaret Uzman Yard1mc1s1 olarak ba§laml§tlr. ilerleyen y11larda · aym §irkette Di§ Ticaret 
Uzmanhg1 gorevine kadar yilkselmi§ ve 2011 ytlmda Sirket' e D1§ Ticaret Mildilril olarak ge9i§ 
yapmt§ttr. Bu pozisyonda 2021 ytlma kadar gorevini ba§anyla silrdilrdilkten sonra 2021 y1b 
Ekim ay1 itibanyla aym firmada Dt§ Ticaret Direktorlilgil pozisyonuna atanmt§ttr. Eksim 
Yatmm Holding bilnyesinde yakla§lk 20 ytla yakm bir silredir bir9ok gorevde bulunmu§tur. 
Hali haztrda Sirket'te Di§ Ticaret Direktorlilgil gorevine devam etmektedir. 

Ahmet VAR - Tekirdag Fabrika Muduru 

1976 yllmda Ktr§ehir'de dogmu§tur. Lise egitimini Ktr§ehir Teknik ve Endilstri Meslek Lisesi 
Elektrik Bolilmil'nde tamamlam1§tlr. Egitimi sonras1 1997-2000 y1llan arasmda Brisa 
Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. bilnyesinde Elektrik/Elektronik Yoneticisi 
olarak 9ah§ma hayatma ba§lamt§ttr. 2000 Ytlmda Sirket nezdinde Elektrik Elektronik Sefi · 
olarak goreve ba§lam1§t1r. 2013 y1lmda · Teknik Mildilrlilk pozisyonuna terfi etmi§tir. 2021 
ytlmda Tekirdag Fabrika Mildilrlilgilne terfi etmi§tir. Sirket'te Tekirdag Fabrika Mildilril 
olarak 9ab§ma hayatina devam etmektedir. · 

Yusuf Af;IKGOZ -Konya Fabrika Muduru 

1963 ytlmda Sel9uklu, Konya'da dogmu§tur. Lise egitimini Endilstri Meslek Lisesi'nde 
Degirmencilik Bolilmil'nde tamamlam1§t1r. Egitimi sonrasmda, 1979 yilmda Sinangil G1da San. 
ve Tic. A.S. de stajyer olarak 9ab§ma hayatma ba§lamt§tlr. 1981-1988 y11lan aras1 Molino 
Makina San. ve Tic. A.S. firmasmda Montor Tekniker olarak gorev yapmt§tlr. 1988 -1997 
y11lan arasmda Altmapa Degirmencilik'te -Oretim Ustas1 olarak gorev yapmt§ttr. 1997-1999 
y11lan arasmda Uno g1da Hollanda Faprikasmda Montaj Sefi olarak gorev yapmt§tlr. 2016 
ytlmda Konya Fabrika Teknik mildilrlilgil 202_1 t!!J1;!41!1J'll ?eri ise Sirket'te Konya Fabrika 
Mildilril olarak 9ah§ma hayatma devam etmektej~:-i~;t.Q :,;, .,7;~~¼.\, 
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15.4. Yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan personelin son durum da 
dahil olmak iizere son be~ ydda, yonetim ve denetim kurullarmda bulundugu veya ortag1 
oldugu biitiin ~irketlerin unvanlari, bu ~irketlerdeki sermaye paylar1 ve bu yonetim ve 
denetim kurullarmdaki iiyeliginin veya ortakhgmm halen devam edip etmedigine dair 
bilgi: 

Son SYdda 
Gorevine Devam Sermaye Tutari' Sermaye Pay1 Sermaye 

Adi Soyad1 $irket Unvam Ustlendigi 
Gorevler 

Edip Etmedigi (TL) (TL) Pay1 (%) 

Ortakhk Devam 
Ebubekir Eksim Yatmm Ortak I Yiinetim Etmektedir / Yiinetim 

100.000.000,00 32.500.000,00 32,5000% 
Tivnikli Holding A.$. Kurulu Ba§kam Kurulu B~kanhg1 

Devam Etmektedir 
Ortakhk Devam 

Ebubekir 4Tek ileti§im Ortak I Yiinetim Etmektedir / Yiinetim 
50.000,00 5_0.000,00 100,0000% 

Tivnikli A$. Kurulu Ba§kan1 Kurulu B~kanhg1 
Devam Etmektedir 

AG 
Ortakhk Devam 

Ebubekir Gayrimenkul Ortak I Yiinetim 
Etmemektedir / 

Tivnikli Yatmm Sanayi Kurulu Ba§kan1 
Yiinetim Kurulu - - -

Ba~kanhg1 Devam 
ve Ticaret A.$.6 

Etmemektedir 
Akabe Ortakhk Devam 

Ebubekir Gayrimenkul Ortak I Yiinetim Etmektedir / Yiinetim 
200.000,00 50.010,00 25,0050% 

Tivnikli Yatmm Sanayi Kurulu Uyesi Kurulu Uyeligi Devam 
ve Ticaret A.$. Etmektedir 

Aki§ 
Ebubekir Gayrimenkul 

Ortak 
Ortakhk Devam 

805.000.000,00 71.244,00 0,0100% 
Tivnikli Yatmm Ortakhg1 Etmektedir 

AS. 

Ebubekir 
Albaraka Tiirk 

Ortakhk Devam 
Tivnikli 

Katihm Bankasi Ortak 
Etmektedir 

2.500.000.000,00 30.157,70 0,00001% 
A$. 

Altmapa 
Yiinetim Kurulu 

Ebubekir Degirmencilik Yiinetim Kurulu 
Tivnikli Ticaret ve Sanayi Ba§kam 

B~kanhg1 Devam - - -
A$.7 Etmemektedir 

Ebubekir 
Ba§ak Elektrik 

imza Yetkisi Devam 
Tivnikli 

Hizmetleri Adi imza Yetkilisi 
Etmemektedir - - -

Ortakhg18 

Bat1Hatt1 
Ortakhk Devam 

Ebubekir 
Dogalgaz Ticaret 

Ortak / Yiinetim Etmektedir / Yiinetim 
12.000.000,00 1.200.000,00 10,0000% 

Tivnikli Kurulu Ba§kan1 Kurulu B~kanhg1 
A$. Devam Etmektedir 

Ebubekir 
Bogazi~i Egitim 

Ortakhk Devam 
Tivnikli 

Hizmetleri ve Ortak 
Etmektedir 

I 05.000.000,00 5.250.000,00 5,0000% 
Ticaret A.$. 

Ebubekir <;:e~me Enerji Yiinetim Kurulu 
Yiinetim Kurulu 

Tivnikli A.$.9 Ba§kan1 
Ba§kanhg1 Devam - - -

Etmemektedir 

Ebubekir Dicle Elektrik Yiinetim Kurulu 
Yiinetim Kurulu 

Tivnikli Dag1tlm A$. Uyesi 
Uyeligi Devam 988. 786.000,00 - -
Etmemektedir 

Ebubekir 
Dicle Elektrik 

Yiinetim Kurulu 
Yiinetim Kurulu 

Tivnikli 
Perakende Sat1~ 

B~kan1 
Ba§kanhg1 Devam 22.746.000,00 - -

AS. Etmektedir 

".f'~,r;·::--.;.:1:t...,:,l~••' 
6 $irket, 23.12.2019 tarihinde Eksim Yatznm Holding. i~irl diieniyle T.T,K'kapsammda infisah etmi§tir. 
1 $irket,30.07.2020 tarihinde Eksun G1da Tanm Sana/{ ve, icar ?fr~• birle)miftnediroiyle T.T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 
8 Adi taklik,30.12.2022 tarihinde kapat1lm1§tlr. • ,-:;:- :,:':" '""'"·· '•• • ,:_<''}, ·.\ 
9 $ir , 08.11.2021 tarihinde Eksim EnerjiA.$. ile e§mesi:neden{Y,le T-:'f,~l@psam,nda infisah etmi§tir. r _;.:~11s.:.t ::.J ··;:•:J .~ 
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Son 5 Ydda 
Giirevine Devam Sermaye Tutari Sermaye Pay1 Sermaye 

Ad1Soyad1 Sirket Unvam Ustlendigi 
Giirevler 

Edip Etmedigi (TL) (TL) Pay1 (%) 

Ortakhk Devam 

Ebubekir Dicle Kok Enerji Ortak / Yonetirn 
, Etmemektedir / 

Tivnikli YatmmA.S. KuruluB~kam 
Yonetim Kurulu 70.000.000,00 - -

Ba§kanhg1 Devam 
Etmektedir 

Eksim Elektrik Ortakhk Devam 
Ebubekir Enerjisi ithalat Ortak I Yonetim Etmektedir I Yonetim 

1.000.000,00 3.250,00 0,3250% 
Tivnikli ihracat ve Toptan Kurulu B~kan1 Kurulu Ba§kanhg1 

Sat!§ A.$. Devam Etmektedir 
Ortakhk Devam 

Ebubekir Eksim Enerji Ortak / Yonetirn Etmektedir I Yonetim 
700.000.000,00 21.261.432,00 3,0373% 

Tivnikli A.S. Kurulu Ba§kan1 Kurulu B~kanhg1 
Devam Etmektedir 

Ebubekir Eksim Ges Enerji Yonetirn Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli A.S. Ba§kan1 
Ba§kanhg1 Devam 30.000.000,00 - -

.Etmektedir 

Ebubekir 
Eksim Ventures 

Yonetirn Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli 
Teknoloji 

Ba§kan1 
B~kanhg1 Devam 2.000.000,00 - -

YatmmA.$. Etmektedir 
Fortek Ortakhk Devam 

Ebubekir Telekomiinikasy Ortak / Yonetirn Etmektedir I Yonetim 
50.000,00 50.000,00 100,0000% 

Tivnikli on Hizmetleri Kurulu Ba§kan1 Kurulu B~kanhg1 
A.$. Devam Etmektedir 

Ebubekir Hasanbeyli Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli Enerji A.$. 10 Ba§kam 
Ba§kanhg1 Devam - - -

Etmemektedir 

Ebubekir 
iklim Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli 
Yatmm Sanayi 

Ba§kan1 
B~kanhg1 Devam - - -

ve Ticaret A.$. 11 Etmemektedir 

iltek Enerji 
Ortakhk Devam 

Ebubekir Ortak I Yonetirn Etmektedir I Yonetim 
Tivnikli 

Yatmm Sanayi 
Kurulu B~kan1 Kurulu B~kanhg1 

150.000.000,00 31.307.250,00 20,8715% 
ve Ticaret A.$. 

Devam Etmektedir 

incesu 
Ortakhk Devam 

Ebubekir Gayrimenkul Ortak / Yonetirn 
Etmemektedir I 

Tivnikli Yatmm Sanayi Kurulu Ba§kan! 
Yonetim Kurulu - - -

Ba§kanhg1 Devam 
ve Ticaret A.$. 12 

Etmemektedir 

Ebubekir 
isar i§tirakler 

Yonetirn Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli 
Egitim ve Saghk 

B~kan1 
Ba§kanhg1 Devam 360.930.000,00 - -

A.S. Etmektedir 
Ortakhk Devam 

Ebubekir 
Karadeniz 

Ortak I Yonetim 
Etmemektedir I 

Tivnikli 
Elektrik Uretim 

Kurulu B~kam 
Yonetim Kurulu - - -

Sanayi A.$. 13 Ba§kanhg1 Devam 
Etmemektedir 

Ortakhk Devam 

Ebubekir Karadeniz Hes Ortak / Yonetim 
Etmemektedir I 

Tivnikli Elektrik A.$. 14 Kurulu Ba§kan1 
Yonetim Kurulu - - -

Ba§kanhg1 Devam 
Etmemektedir 

Ebubekir 
Kuveyt Tiirk 

Ortakhk Devam 
Tivnikli 

Kat1!1m Bankasi Ortak 
Etmektedir 

4.600.000.000,00 3.838.379,00 ~~~~:!;:i,~,~ A.$. .,;' .. _, ~ . 

,,(~f'.:'.;~ ;\·.t,'.">; 
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10 $irket, 08.11.2021 tarihinde Eksim Enerji A.$. i/e birle§mesi nedeniy/e T. T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 1
; ::; ::i '. · ~\ ... : / , ... : 

11 $irket, 09.12.2019 tarihinde Eksim Yatmm Holding ile birle§mesi nedeniy/e T. T.K kapsammda infisah etmi§lir. , . •;·, · ,:;, :·:."~ }/ 
12 $irket, 19.11.2020 tarihinde Dicle Kok Enerji Yatmm A.$. i/e birle§mesi nedeniyle T. T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
13 $irket, 31.12 tarihinde Karadeniz Hes Elektri ·r/e§mesi nedeniyle T. T.K kapsammda infisah etmi§tir. . : . 
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Son SYdda 
Gorevine Devam Sermaye Tuta.r! Adi Soyad1 ~irket Unvam Ustlendigi 
Edip Etmedigi (TL) 

Gorevler -• 

Ebubekir Merzifon Enerji Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli A.~.15 Ba§kam 
J3a§kanhg1 Devam -

Etmemektedir 

Ebubekir Seferihisar Enerji Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli AS.16 Ba§kan1 
Ba§kanhg1 Devam -

Etmemektedir 

Ebubekir Silivri Enerji Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli A.S.11 B~kam 
Ba§kanhg1 Devam -

Etmemektedir 
Sinangil G1da Ortakhk Devam 

Ebubekir Pazarlama Ortak / Yonetim Etmektedir / Yonetim 
150.000,00 

Tivnikli Sanayi ve Ticaret Kurulu Ba§kan1 Kurulu B~kanhg1 
AS. Devam Etmektedir 

Ebubekir Susurluk Enerji Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli A.~.18 Ba§kan1 
Ba§kanhg1 Devam -

Etmemektedir 

Ebubekir 
Tekirdag Enerji 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli 
Sanayi ve Ticaret 

Ba§kan1 
Ba§kanhg1 Devam -

A.S.19 Etmemektedir 

Ebubekir 
Y onca Elektrik 

imza Yetkisi Devam 
Tivnikli 

Hizmetleri Adi irnza Y etkilisi 
Etmektedir -

Ortakhg1 

Ebubekir 
Hacim Enerji 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Tivnikli 
Yatmm Uretim 

Ba§kanI 
Ba§kanhg1 Devam -

ve Ticaret A.S.20 Etmemektedir 

Mustafa 
Ortakhk Devam 

S1dd1k 
Eksim Yatmm Ortak/ Yonetim Etmektedir / Yonetim 

100.000.000,00 
Holding A.~. Kurulu Uyesi Kurulu Uyeligi Devam 

Tivnikli 
Etmektedir 

AG 
Ortakhk Devam 

Mustafa 
Gayrimenkul Ortak / Yonetim 

Etmemektedir / 
S1dd1k 

Yatmm Sanayi Kurulu Uyesi 
Yonetim Kurulu -

Tivnikli Uyeligi Devam 
ve Ticaret A.S. 21 

Etmemektedir 

Mustafa 
Altmapa 

Yonetim Kurulu 
S1dd1k 

Degirmencilik Yonetim Kurulu 
Uyeligi Devam 

Ticaret ve Sanayi Uyesi 
-

Tivnikli A.S.22 Etmemektedir 

Bern Bogaziyi 

Mustafa 
Dan1§manhk 

S1dd1k 
Yaymc1hkVe 

Ortak 
Ortakhk Devam 

1.000.000,00 
Egitim Etmektedir 

Tivnikli 
Hizmetleri 

Limited Sirketi 

Mustafa 
Dicle Elektrik Yoneti_m Kurulu 

Yonetim Kurulu 
S1dd1k · 

Dag1timA.S. Uyesi 
Uyeligi Devam 988. 786.000,00 

Tivnikli Etmektedir 

Mustafa Dicle Enerji 
Yonetim Kurulu 

Yonetim Kurulu 
S1dd1k Yatmm Sanayi 

Uyesi 
Uyeligi Devam -

Tivnikli ve Ticaret A.S.23 Etmemektedir 

15 Sirlcet, 31.12.2020 tarihinde Eksim EnerjiA.$. ile bir/e§mesi nedeniyle T.T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 
16 !jirket, 31.12.2020 tarihinde Eksim Enerji A.$. i/e bir/e§mesi nedeniy/e T. T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 
11 !jirket, 08.11.2021 tarihinde Eksim Enerji A.$.ile birle§mesi nedeniy/e T. T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 
18 !jirket, 08.11.2021 tarihinde Eksim EnerjiA.!j. i/e birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 

Sermaye Pay1 
(TL) · 

-

-

-

48.750,00 

-

-

-

-

7.000.000,00 

-

-

5.000,00 

-

-

19 !jirket, 31.10.2019 tarihinde Bau Hatti Doga/gaz Ti caret A.$. i/e birle§mesi nedeniyle T. T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
20 !jirket, 09.11.2022 tarihinde Eksim Enerji A.$.ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsamznda infisah etmi§tir 
21 !jirket, 23.12.2019 tarihinde Eksim Yatinm Holding. i/e birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
22 !jirket,30.07.2020 tarihinde Eksun G1da Tanm Sanayi VJ. Tic et A.$. ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsamznda infisah etmi§tir. 
23 !jirket, 31.1 018 tarihinde Dicle KokEnerji Yatlr!!JIA· . i/e birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsamznda inftsah etmi§tir. 
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Sermaye 
Pay1 (%) 

-

-

-

32,5000% 

-

-

-

-

7,0000% 

-

-

0,0050% 

-

-
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Son 5 Ydda 
Giirevine Devam Sermaye Tutan Sermaye Pay1. Sermaye 

Adi Soyad1 Sirket Unvali1 Ustlendigi 
Edip Etmedigi (TL) (TL) Pay1 (%) 

••: Giirevler 
Mustafa Dicle Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kun!lu 

S1ddik Perakende Satl§ 
-Oyesi 

-Oyeligi Devam 22.746.000,00 - -
Tivnikli AS. Etmemektedir 
Mustafa 

Dicle Kok Enerji Ortakhk Devam 
S1dd1k 

YatmmA.S. 
Ortak 

Etmemektedir 
70.000.000,00 - -

Tivnikli 

Mustafa 
Eksim Elektrik Ortakhk Devam 

S1dd1k 
Enerjisi ithalat Ortak / Yonetim Etmektedir / Yonetim 

1.000.000,00 700,00 0,0700% 
ihracat ve Toptan Kurulu -Oyesi Kurulu -Oyeligi Devam 

Tivnikli 
Sat!§ A.S. Etmemektedir 

Mustafa 
Eksim Enerji Ortakhk Devam 

S1dd1k Ortak 700.000.000,00 4.579.385,00 0,6542% 
Tivnikli AS. Etmektedir 

Mustafa Eksim Ventures 
Yonetini Kurulu 

Yonetim Kurulu 
S1dd1k Teknoloji 

-Oyesi 
-Oyeligi Devam 2.000.000,00 - -

Tivnikli YatmmA.S. .Etmektedir 
Mustafa EksunTanm 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

S1ddik -0 riinleri Lisansh 
Ba§kan1 

Ba~kanhg1 Devam 1.500.000,00 - -
Tivnikli Depoculuk A.S. Etmektedir 
Mustafa iklim Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

S1ddik Yatmm Sanayi 
-Oyesi 

-Oyeligi Devam - - -
Tivnikli ve Ticaret A.S.24 Etmemektedir 

Mustafa iltek Enerji 
Ortaklik Devam 

Ortak / Yonetim Etmektedir / Yonetim 
S1dd1k Yatmm Sanayi 

Kurulu -Oyesi Kurulu Uyeligi Devam 
150.000.000,00 6.743.100,00 4,4954% 

Tivnikli ve Ticaret A.S. 
Etmemektedir 

incesu 
Ortaklik Devam 

Mustafa 
Gayrimenkul Ortak / Yonetim 

Etmemektedir / 
S1dd1k 

Yatmm Sanayi Kurulu Uyesi 
Yonetim Kurulu - - -

Tivnikli -Oyeligi Devam 
ve Ticaret A.S.25 

Etmemektedir 
Mustafa Kabatepe Turizm 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

S1ddik San. Ve Tic. 
Ba§kan1 

Ba§kanhg1 Devam - - -
Tivnikli A.S.26 Etmemektedir 

Ortakhk Devam 
Mustafa Karadeniz 

Ortak / Yonetim 
Etmemektedir / 

S1ddik Elektrik -Oretim 
Kurulu -Oyesi 

Yonetim Kurulu - - -
Tivnikli SanayiA.S.27 -Oyeligi Devam 

Etmemektedir 
Mustafa 

Karadeniz Hes Ortaklik Devam 
S1ddik 

Elektrik A.S. 28 Ortak 
Etmemektedir 

- - -
Tivnikli 
Mustafa Phs Film 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

S1dd1k Prodiiksiyon 
Ba~kan1 

Ba~kanhg1 Devam - - -
Tivnikli A.S.29 Etmemektedir 

Mustafa 
Sinangil G1da Ortakhk Devam 

Pazarlama Ortak / Yonetim Etmektedir / Yonetiin 
S1dd1k 

Sanayi ve Ticaret Kurulu -Oyesi Kurulu Uyeligi Devam 
150.000,00 10.500,00 7,0000% 

Tivnikli 
A.S. Etmektedir 

Mustafa Ortak / Yonetim 
Ortakhk Devam 

S1dd1k 
Yenir Teknoloji 

Kurulu Ba§kan · 
Etmektedir / Yonetim 

54.947,00 1.649,00 0,0300% 
A.S. Kurulu Uyeligi Devam 

Tivnikli Yard1mc1s1 
Etmektedir ... J't·~1-i-1?A\~~;;~/~:.-

_;l6ilt~:· J,Jsi_:i ,:)'% 

24 $irket, 09.12.2019 tarihinde Eksim Yatmm Holding ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
{ { . l'.1· ;~:; 

~;-! , .. 
25 $irket, 19.11.2020 tarihinde Dicle Kok Ene,ji Yatznm A.$. ile birle§mesi nedeniyle T. T.K kapsammda infisah etmi§tir. /·· 
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26 $irket, 22.12.2017 tarihinde Eksim Yatznm Holding ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
.. 27 $1rket, 31.12.2019 tanhmde Karademz Hes ElektnkA.$. 1/e b le§mes1 nedemyle T.T.K kapsammda mjisah etm1,1t1r 

28 $irket, 0 07.2022 tarihinde Eksim Ene,ji A.$.ile birl~m I nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. 
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Son 5 Yllda 
Giirevine Devam Sermaye Tutari Sermaye Pay1 Sermaye 

Adi Soyad1 Sirket Unvam Ustlendigi 
Edip Etmedigi (TL) (TL) Pay1 (%) 

' Giirevler 

Osman Eksim Yatlflm Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu Holding A.S. Uyesi 
Uyeligi Devam 100.000.000,00 - -

Etmektedir 

Osman 4Tek ileti~im Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu A.S. Uyesi 
Uyeligi Devam 50.000,00 - -

Etmektedir 
AG 

Yonetim Kurulu 
Osman Gayrimenkul Yonetim Kurulu 
Anoglu Yatlflm Sanayi Uyesi 

Uyeligi Devam - - -
ve Ticaret A.S.30 Etmemektedir 

Altmapa 
Yonetim Kurulu 

Osman Degirmencilik Yonetim Kurulu 
Uyeligi Devam 

Anoglu Ticaret ve Sanayi Uyesi - - -
A.S.31 Etmemektedir 

Anoglui~ 
Ortakhk Devam 

Osman 
Geli~tirme Ve 

Ortak I Sirket Etmektedir I Sirket 
Yonetim 1.850.000,00 1.813.000,00 98,0000% 

Anoglu 
Dan1~manhg1 

Miidiirii Miidiirliigii Devam 

Limited Sirketi 
Etmektedir 

Osman CC Yap1 Anonim 
Ortak 

Ortakhk Devam 
500.000,00 60.000,00 12,0000% 

Anoglu Sirketi Etmektedir 

Osman Dicle Elektrik Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu Dag1t1mA.S. Uyesi 
Uyeligi Devam 988. 786.000,00 - -

Etmektedir 

Osman 
Eksim Ventures 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu 
Teknoloji 

Uyesi 
Uyeligi Devam 2.000.000,00 - -

YatlflmA.S. Etmektedir 

Osman 
EksunTanm 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu 
Uriinleri Lisansh 

Uyesi 
Uyeligi Devam 1.500.000,00 - -

Depoculuk A.S. Etmektedir 

Osman 
iklim Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Anoglu 
Yatlflm Sanayi 

Uyesi 
Uyeligi Devam - - -

ve Ticaret A.S. 32 Etmemektedir 
incesu 

Yonetim Kurulu 
Osman Gayrimenkul Yonetim Kurulu 
Anoglu Yatlflm Sanayi Uyesi 

Uyeligi Devam - - -
ve Ticaret A.S. 33 Etmemektedir 

Sinangil G1da 
Yonetim Kurulu 

Osman Pazarlama Yonetim Kurulu 
Uyeligi Devam 150.000,00 

Anoglu Sanayi ve Ticaret Uyesi 
- -

A.S. 
Etmektedir 

Bora Eksim Enerji Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

· <;:ermikli A.S. Uyesi 
UyeHgi Devam 700.000.000,00 - -

Etmektedir 

Bora 
Hacim Enerji 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

<;:ermikli 
Yatlflm Uretim 

Uyesi· 
Uyeligi Devam - - -

ve Ticaret A.S.34 Etmemektedir. 

Bora 
Dicle Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

<;:ermikli 
Perakende Sat1~ 

Uyesi 
Uyeligi Devam 22.746.000,00 - -

A.S. Etmektedir. 

Ahmet Sakir 
Dicle Elektrik 

Yonetim Kurulu 
Yonetim Kurulu 

Demir 
Perakende Satt§ 

Ba~kam 
B~kanhg1 Devam 22.746.000,00 - -

A.S. Etmemektedir ~1, ' 
!;~'!:'":-r1; ..... ,:i_1. 

Ahmet Sakir Eksun Tarim Yonetim Kurulu Yonetim Kurulu 
1.500.000,00 /;-t-~~ .. 

Demir Uriinleri Lisansh Uyesi Uyeligi Devam - J.~.1' 
, ... ti' 
i -~·~ 

• $/rl,,, 23,12,2019 wrih;mk E_, Y,,nm H,Jdmg, ;/e 6'rl.,=,; ,..,,,,,yi, T. T.K - '"'"" ,...,_,,_ \ i ;_ ~(~t) 
31 Sirket,30.07.2020 tarihinde Eksun G1da Tanm Sanayi ve Ticaret A.$. ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. \\ "4.; ·-~~t ... ,? •!:/· ,~~·· (!i' 
32 $irket, 09.12.2019 tarihinde Eksim Yatmm Holding ile birle§mesi nedeniyle T.T.K kapsammda infisah etmi§tir. ~\:i~'-. a::;;:~•-~,~~:;;:;;{•:;:l 
33 $irket, 19.11.2020 tarihinde Dicle Kok Ene,ji Yatlnm A.$. · e birle§mesi nedeniyle T. T.K kapsammda infisah etmi§tir. ,,.~";:, ... · · •:::. ·P '· _,,. ~ /'f 
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Son 5 Yilda 
Giirevine Devam · Sermaye Tutari Sermaye Pay1 Sermaye 

Adi Soyad1 Sirket U~vam Ustlendigi 
Edip Etmedigi (TL) (TL) Pay1 (%) . Giirevler ·• 

Depoculuk A.S. Etmektedir 

Sinangil G1da 
Yonetim Kurulu 

Ahrnet Sakir Pazarlama Yonetim Kurulu 
Uyeligi Devam 150.000,00 

Demir Sanayi ve Ticaret Uyesi - -

A.S. Etmektedir 

15.5. Son 5 ydda, ihra'r'rlillil yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde 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'rmi~ olsa bile; kasten i~lenen bir su'rtan dolay1 be~ yd veya daha fazla siireyle 
ha pis cezasma ya da zimmet, irtikap, rii~vet, hirs1zhk,. doland1nc1hk, sahtecilik, giiveni 
kotiiye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar1~tirma, verileri yok etme veya degi~tirme, 
banka veya kredi kartlarmm kotiiye kullamlmas1, ka'rak'r1hk, vergi ka'rak'r1hg1 veya 
haksiz mal edinme su'rlarmdan dolay1 almm•~ 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 ydda, ihra'r'rlillil mevcut yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi 
olan personele ili~kin yarg1 makamlarmca, kamu idarelerince veya meslek kurulu~larmca 
kamuya duyurulmu~ davalar/su'r duyurulan ve yaptmmlar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

15.7. Son 5 ydda, ortakhgm mevcut yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan 
personelin, yonetim ve denetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi oldugu ~irketlerin 
iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkmda ayrmtih bilgi: 

Yoktur. 

15.8. Son 5 ydda, ortakhgm mevcut yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan 
personelin herhangi bir ortakhktaki yonetim ve denetim kurulu iiyeligine veya 
ihra'r'r•daki diger yonetim gorevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafmdan son 
verilip verilmedigine dair ayrmtih bilgi: 

Yoktur. 

15.9. Yonetim kurulu iiyeleri, yonetimde soz sahibi personel ile ihra'r'r• son 5 yd 
i'rerisinde kur_ulmu~ ise kurucularu1: ihra'r'r•Ya kar~• gorev:Ieri ile ~ahsi 'r•karlan _arasmdaki 
'r•kar 'ratl~malarma ili~kin bilgi: 

ihrac;c1, son 5 ytl ic;erisinde kurulmam1~t1r. 

15.9.1. Yonetim kurulu iiyeleri, yonetimde soz sahibi personel ile ihra'r'r• son 5 yd 
i'rerisinde kurulmu~ ise kurucularm yonetim kurulunda veya iist yonetimde gorev 
almalar1 i'rin, ana hissedarlar, mii~teriler, tedarik'riler veya ba~ka ki~ilerle yapdan 
anla~malar hakkmda bilgi: 

ihrac;c1, son 5 ytl ic;erisinde kurulmam1~t1r. 

1 0 Mart 2023 
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15.9.2. ihraCyCymm Cy1kard1g1 ve yonetim kurulu ilyeleri, yonetimde soz sahibi personel ile 
ihraCyCyI son 5 yd iCyerisinde kurulmu~ ise kurucularm sahip oldugu sermaye piyasas1 
araCylarmm sab~• konusunda belirli bir silre iCyin bu ki~ilere getirilmi~ sm1rlamalar 
hakkmda ayrmbh bilgi: 

ihra9c1, son 5 yil i9erisinde kurulmam1~t1r. 

Yoktur. 

16. UCRET VE BENZERi MENFAATLER 

16.1. Son ydhk hesap donemi itibar1yla ihraCyCymm yonetim kurulu ilyeleri ile yonetimde 
soz sahibi personelinin; ihraCyCyI ve bagh ortakhklarma verdikleri her tilrlil hizmetler iCyin 
soz konusu ki~ilere odenen ilcretler (~arta bagh veya ertelenmi~ odemeler dahil) ve 
saglanan benzeri menfaatler: 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla kesinle~en verilere gore 
yonetimde soz sahibi personele saglanan faydalara ili~kin bilgiler a~ag1daki gibidir. 

Hesap,Ad1 

Yonetimde Soz Sahibi Personele 
Saglanan Ucret ve Benzeri 
Menfaatler Toplam1 (TL) 

31.12.2019,< 31.12.2020 

2.231.176 2.455.456 

31.12.2.021 30.09.2022 

3.143.148 6.210.075 

~irket 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla, kesinle~en verilere gore yonetimde soz 
sahibi olan personeline s1ras1yla 3.143.148 TL ve 6.210.075 TL tutarmda faydalar saglam1~t1r. 

~irket'in, soz konusu finansal donemler itibanyla, yonetim kurulu ilyeligi nedeniyle huzur 
hakk1 odemesi bulunmamaktad1r. 

Yukandaki soz konusu odemeler, maa~, prim, SGK, i~veren primi, i~sizlik primi, saghk 
sigortas1 ve diger sosyal yard1m vb. ek odemeleri i9ermektedir. ~irket'in yonetimde soz sahibi 
personeli i9erisinde genel mildilr, genel mildilr yard1mc1s1 ve direktorler yer almaktad1r. 

31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla, ~irket'in yonetim kurulu ilyelerine ve yonetimde 
soz sahibi personele borcu bulunmamaktad1r. 

16.2. Son ydhk hesap donemi itibar1yla ihraCyCyIDID yonetim kurulu ilyeleri ile yonetimde 
soz sahibi personeline emeklilik ayhg1, k1dem tazminab veya benzeri menfaatleri 
odeyebilmek iCyin ihraCyCyIDID veya bagh ortakhklarmm ay1rm1~ oldugu veya tahakkuk 
ettirdikleri toplam tutarlar: 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla kesinle~en verilere gore 
yonetimde soz sahibi personele yapilan k1dem tazminat1 odemelerine ili~kin bilgiler a~ag1daki 
gibidir. 

HesapAd1 

Yonetimde Soz Sahibi Personele Tahakkuk Edip 
Odenen Bedel Toplam1 (TL) 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30:09.2022 

0 555.263 0 0 

www.ykyallnm.com.lr 
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17. YONETiM KURULU UYGULAMALARI 

17.1. ihra~~mm yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi olan personelin gorev 
siiresi ile bu gorevde bulundugu doneme ili~kin bilgiler: 

Yonetim Kurulu: 

Adi Soyad1 Mevcut Gorevi Son 5 Yilda ihra~~1da Gorev Siiresi / 
DstlendiiH Gorevler Kalan Gorev Siiresi 

Ebubekir TiVNiKLi Yonetim Kurulu Ba~kam - 3 Yil/2 Yil9 Ay 
Osman ARIOGLU Yonetim Kurulu Uyesi - 3 Yil/2 Yil9Ay 

Mustafa S1dd1k TiVNiKLi Yonetim Kurulu Uyesi - 3 Yil/2 Yil 9 Av 

Bora <;::ERMiKLi Yonetim Kurulu Uyesi - 3 Yil / 2 Y1l 9 Ay 

Ahmet Sakir DEMiR Yonetim Kurulu Uyesi Gene! Miidiir 3 Y1l I 2 Ytl 9 Ay 

Yonetimde Soz Sahibi Personel: 

Son 5 Yilda ihra~pda 
ihra~pda Mevcut 

Adi Soyad1 Mevcut Gorevi 
Ustlendigi Gorevler 

Gorevini irstlendigi 
YII 

Salih Usame USTA 
Sat1~ ve Pazarlama Gene! - 2019 

Miidiir Y ard1mc1s1 

Sabri YILDIZ 
Fabrikalar ve Tedarik Gene! 

2021 
Miidilr Yard1mc1S1 

-

Tamer Yilksekdag 
G1da Grubu Mali i~Ier - 2023 

Direktorii 

Sat!~ Geli§tirme ve 
Ev D1~1 Tiiketim Sat!~ 

Y1ld1ray ZENGiN Direktoril (Gorev biti§ 2022 
Operasyonlan Direktoril 

tarihi: 2022) 

Perakende ve Ev Dt§l 
Perakende Sat!§ 

Goksel HASATES 
Tilketim Satt§ Direktorii 

Direktorii (Gorev biti§ 2022 
tarihi: 2022) 

Di§ Ticaret Grup 
Vedat Salih ONAL Dt§ Ticaret Direktoril Miidilril (Gorev biti§ 2021 

tarihi: 2021) 

Sat!§ Sonras1 Kalite 
Uretim ve Kalite 

Serdar AY<;::i<;::EK Direktorlilgii( Go rev 2021 
Direktorii 

biti~ tarihi: 2021) 

Yusuf A<;::IKGOZ Konya Fabrika Mildilrii 
Teknik Miidilr (Gorev 

2021 
biti§ tarihi: 2021) 

AhmetVAR Tekirdag Fabrlka Miidilril 
Teknik Miidilr (Gorev 

2021 
biti§ tarihi: 2021) 

17.2. Tamamlanan son finansal tablo donemi itibariyla ihra~~• ve bagh ortakhklar1 
tarafmdan, yonetim kurulu iiyelerine ve yonetimde soz sahibi personele, i~ ili~kisi sona 
erdirildiginde yapdacak odemelere/saglanacak faydalara ili~kin sozle~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 gorev tammlari: 

~irket' in izahname tarihi itibanyla mevcut yonetim.,J.0,rylu ilyelerine ili~kin bilgi yukanda 
temin e ilmektedir. Komitelere ili~ki ilgiler a~ag1t(~Jsunui~aJ«~dir. 

~!;iI~~i~{i'. 
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Sirket tarafmdan denetim komitesi, riskin erken saptanmas1 komitesi ve kurumsal yonetim 
komitesi kurulacak ve soz konusu komitelere sermaye piyasas1 mevzuatma uygun §ekilde 
yeterli say1da bag1ms1z yonetim kurulu ilyesi atanacaktir. Soz konusu komitelerin kurulmasma 
ili§kin olarak henilz Yonetim Kurulu Karan almmam1§ttr. Bag1ms1z yonetim kurulu ilyelerinin 
halka arz sonrasmda atanmas1 planlanmaktadir. Dolay1s1yla Sirket paylarmm halka arzm1 
takiben Kurumsal Yonetim Tebligi'ne uyum c;erc;evesinde ve Teblig'de belirtilen silrelere 
uyularak ve her halilkarda en gee; halka arzdan sonra gerc;ekle§tirilecek ilk genel kurul 
toplant1sma kadar faaliyete gec;mesi planlanmaktad1r. 

17.4. ihrai;i;mm Kurulun kurumsal yonetim ilkeleri kar~1smdaki durumunun 
degerlendirilmesi hakkmda a1y1klama: 

Esas Sozle§me'nin 1 I. maddesinde yer alan "Kurumsal Yonetim ilkelerine Uyum Ve 
Komiteler" ba§hkh maddesine gore; 

"Yonetim Kurulu 'nun gorev ve sorumluluklarzmn saglzklz bir bi<;imde yerine getirilmesi irin 
Turk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasasz mevzuatma uygun olarak belirlenen, denetim 
komitesi, riskin erken saptanmasz komitesi, kurumsal yonetim komitesi ile diger komiteler 
olu§turulur. Yonetim Kurulu bunyesinde komitelerin olu§turulmasz, komitelerin gorev alanlan, 
ralz§ma esaslarz Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasz Kanunu, Sermaye Piyasasz 
Kurulu 'nun kurumsal yonetime ili§kin duzenlemeleri ve ilgili diger mevzuat hukumlerine gore 
gerrekle§tirilir. 

Sermaye Piyasasz Kurulu'nun kurumsal yonetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere 
uyulmakszzm yapzlan i§lemler ve a/man Yonetim Kurulu kararlan gerersiz olup, Esas 
Sozle§me ye aykzn sayzlzr. 

Kurumsal yonetim ilkelerinin uygulanmasz bakzmmdan onemli nitelikte sayzlan i§lemlerde ve 
Sirket 'in onemli nitelikteki ili§kili taraf i§lemlerinde ve uruncu ki§iler lehine teminat, rehin ve 
ipotek verilmesine ili§kin i§lemlerinde Sermaye Piyasasz Kurulunun kurumsal yonetime ili§kin 
duzenlemelerine uyulur. " 

Sirket, Kurumsal Yonetim Tebligi uyarmca dahil oldugu grup Kurul tarafmdan ilan edilinceye 
kadar ilc;ilncil grup ic;inde yer alacaktir. Kurumsal Yonetim Tebligi kapsammdaki soz konusu 
yilkilmlillilklere Sirket'in paylarmm borsada i§lem gormeye ba§lamas1 sonrasmda yap1lacak ilk 
genel kurul tarihi itibanyla gerekli uyumu saglamas1 gerekmektedir. Bu baglamda, Sirket, 
paylarmm borsada i§lem gormeye ba§lam~smdan sonra yaptlacak ilk genel kurul itibanyla 
Kurumsal Yonetim Tebligi'ne uyum silrecini tamamlamt§ olacaktir. Aynca, Sirket, Kurumsal 
Yonetim Tebligi hilkilmlerine titizlikle uyacaktir. 

Sirket tarafmdan ilcretlendirme politikas1, bilgilendirme politikas1, kar dag1t1m politikas1, bagt§ 
ve yard1m politikasi ve ili§kili taraf i§lemlerine ili§kin esaslarm belirlenmesine ili§kin yonetim 
kurulu karan halka arz1 takiben almacak ve SPK'nm kamunun aydmlattlmasma ili§kin esaslan 
c;erc;evesinde kamuya ilan edilecektir. 

Halka ac;tlma sonras1 donemde SPK mevzuat1 geregi dilzenlenecek Kurumsal Yonetim 
ilkelerinin Uyum Raporu ile Ortakhgm Kurumsal Yonetim ilkeleri · kar§tsmdaki durumu 
Sermaye Piyasas1 Mevzuatma uygun periyotlarla aynca kamuya duyurulacaktir. 

SPK'nm 11-17.1 say1h Kurumsal Yonetim Tebligi hilkilmleri c;erc;evesinde Sirket, kamuya 
yapacag1 duyurularm, mevzuatm ongordilgil §ekilde yaptlmas1 ic;in gerekli alt yap1y1 
olu§turacaktir. Aynca yonetim kurulu ba§kam veya ilyeleri ya da yatmmc1 ili§kileri birimi, 
Sirket faaliyetleri ile ilgili onemli geli elerin kamu :i.duy;v.,~lmasm1, pay sahiplerinin bilgi 
edinme h klarmm kullanmasm1, g~ne urul bilgil . 1(f.'tftlPeplfi~~;§effaf olarak duyurulmasm1, 
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kar dag1t1m politikalan hakkmda gerekli bilgilendirmelerin yapilmasm1 da kapsayacak §ekilde 
ti.im bilgilendirme 9ah§malanm dilzenli olarak yerine getirecektir. 

Aynca Sirket'in faaliyetleri, sektorel geli§meler, yeni pazarlara ula§ma ve yeni ilrilnler 
geli§tirme ti.iril bilgiler gibi yatmmcilann kararlarmda onem arz eden hususlar, ozel durum 
a91klamalan www.kap.org.tr ve Sirket'in internet sitesi www.eksun.com.tr adreslerinde 
duyurulacaktir. 

Yatmmcilar ve/veya piyasa uzmanlan tarafmdan yoneltilecek yaz1h sorular, Sirket'in yonetim 
kurulu ba§kam ve yatmmc1 ili§kileri birimi tarafmdan yaz1h cevaplandmlacaktir. Sirket'in 
internet sitesi www.eksun.com.tr adresidir. A§ag1da belirtilen konu ba§hklan ile ilgili 
dosyalarm halka a9Ilma sonras1 zaman i9erisinde Sirket'in internet sitesinde yer almas1 i9in 
gerekli 9ah§malar silrdilrillmektedir. 

SPK ve BiST dilzenlemeleri ile Tilrk Ticaret Kanunu hilkilmleri 9er9evesinde, Sirket kamuyu 
aydmlatma ve bilgilendirmede a§ag1daki ara9lan kullamr; 

• Ozel durum a91klamalan 

• Finansal raporlar 

• Y Ilhk faaliyet raporlan 

• Kurumsal internet sitesi 

• Y atmmcilar i9in haz1rlanan bilgilendirme ve tamt1m dokilmanlan 

• SPK dilzenlemeleri uyarmca haz1rlanmas1 gereken, izahname seti, tasarruf sahiplerine 
satl§ duyurusu, duyuru metinleri ve dokilmanlar 

• Yaz1h ve gorsel medya arac1hg1yla yap1lan basm a91klamalan 

Tilrkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gilnlilk gazeteler vas1tas1yla yap1lan ilan ve duyurular. 

17.5. Kurul diizenlemeleri uyarmca kurulmas1 zorunlu olan ihra~~mm pay sahipleri 
ile ili~kiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yoneticisi hakkmda bilgi: 

Yatmmc1 ili~kileri Birimi Temel Faaliyetleri: 

• Yatmmcilara ili~kin kay1tlarm saghkh, gilvenli ve gilncel olarak tutulmasm1 saglamak. 

• Yatmmcilarm ~irket ile ilgili yaz1h bilgi taleplerini mevzuat 9er9evesinde kar§1lamak. 

• Genel kurul toplantilarmda pay sahiplerine sunulacak dokilmam haz1rlamak. 

• Toplant1 tutanaklarmm usulilne uygun tutulmas1 art1ac1yla gerekli onlemleri almak. 
. . . 

• Kamuyu aydmlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun §ekilde ger9ekle§mesini 
gozetmek ve izlemek. 

Bu birim ti.im 9ah~malarmda elektronik haberle§me ortamlanm ve Sirket'in internet sitesini 
kullanmaya ozen gosterir. 

i~bu izahname tarihi itibanyla sermaye piyasas1 lisanslarma sahip personel istihdam 
edilmemi§tir. Sirket'in, Ktirumsal Yonetim Tebligi kapsammda paylarmm ilk defa halka arz 
edilmesi ve borsada i§lem gormeye ba§lamas1 i9in Kurul'a ba§vuran ortakhk olarak, yatmmc1 
ili~kileri bolilmil olu§turarak, bu kapsamdaki yilkilmlillilklerini, paylarmm borsada i§lem 
gormeye ba§lamasmdan itibaren alt1 ay i9erisinde yerine getirmesi gerekmektedir. Sirket bu 
dogrultud~ en _k1sa silrede 7evzua a ~~~~ji!~n-~l~ft~n saglayan personel atamasm1 
ger9e e§t1recektir. r r tf ,:S-',.f" ,( '\ 

}~t t/'-' .i:~,, j" ,.-:::~::;. ~ t• I~ 

i:i , .. f. f ... ~'1-...l '!. ,. 1 

1 .. ~ t t~t.'.½ J) '": .. l\ ;,to ,SMOO,a,o,HQ-0.ll01,6w,,--r -·~r . \~C:;<'·;:,; ,:. '\t' 10 Mart1013"'-" 



18. PERSONEL HAKKINDA BiLGiLER 

18.1. izahnamede yer alan her bir finansal tablo donemi ic;in ortalama olarak veya 
donem sonlari itibar1yla personel say1s1, bu say1da goriilen onemli degi~iklikler ile 
miimkiin ve onemli ise belli ba~h faaliyet alanlari ve cografi bolge itibariyla personelin 
dag1hm1 hakkmda ac;1klama: 

30.09.2022 tarihi itibanyla ~irket'te 9ah~an say1s1 163 beyaz yaka, 304 mavi yaka olmak ilzere 
toplam 467 ki~idir. 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla 
~irket'in 9ah~an say1s1 a~ag1daki tabloda gosterilmi~tir. 

31.12.2019 
~ehir BeyazYaka .Mavi Yaka ·' Toplam 

Ankara 5 5 
Bursa 3 3 
Erzurum 1 1 
istanbul 60 2 62 
izmir 1 1 
Konya 19 79 98 
Tekirdag 51 160 211 

140 241 381 

31.12.2020 
~ehir BeyazYaka Mavi Yaka Toplam 

Adana 3 3 
Ankara 10 10 
Bahkesir 2 2 
Bursa 3 3 
Erzurum 1 1 
istanbul 62 2 64 
izmir 2 2 
Kocaeli 2 2 
Konya 15 88 103 
Samsun 1 1 
Tekirdag 41 198 239 

142 288 430 

31.12.2021 
ehir Be azYaka Mavi Yaka To lam 

Adana 2 2 
Ankara 8 8 
Bahkesir 1 1 
Burdur 1 1 
Bursa 1 1 
istanbul 85 2 87 
izmir 1 1 
Kocaeli 2 2 
Kon a 16 89 
Samsun 1 
Tekirdag 



30.09.2022 
~ehir BeyazYaka Mavi Yaka Toplam 

Adana 1 1 
Ankara 9 9 
Bahkesir 1 1 
Burdur 1 1 
Bursa 1 1 
istanbul 86 2 88 
izmir 2 2 
Kocaeli 2 2 
Konya 19 109 128 
Samsun 1 1 
Tekirdag 40 193 233 

163 304 467 

18.2. Pay sahipligi ve pay opsiyonlar1: 

18.2.1. Yonetim kurulu iiyelerinin ihra~~mm paylarma yonelik sahip olduklan opsiyonlar 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

18.2.2. Yonetimde soz sahibi olan personelin ihra~~mm paylarma yonelik sahip olduklan 
opsiyonlar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

18.2.3. Personelin ihra~~•ya fon saglamasm1 miimkiin kdan her tiirlii anla~ma hakkmda 
bilgi: 

Yoktur. 

19. ANA PAY SAHiPLERi 

19.1. ihra~~mm bilgisi dahilinde son genel kurul toplantlSI ve son durum itibariyla 
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 ortak11k yap1s1 veya 
boyle ki~iler yoksa bulunmad1gma dair ifade: 

15.11.2022 tarihli son genel kurul toplantls1 ve i§bu izahname tarihi itibanyla, ~irket'in pay 
sahiplerinin bilgilerine a§ag1daki tabloda yer verilmektedir. 

Tablo:lDoerudan Pay Sahiplii?ine iliskin Bih?:i 
C 

Ortagm; Sermaye Pay1 / Oy Hakk1 

Ticaret U nvam/ 

Eksim Yatmm Holding A.~. 

TOPLAM 

35 Seiz k 
36 Seiz k 

15/11/202235 

(TL) 
49.957.498 

49.957.498 

09/12/202236 

(%) (TL) 
100 49.957.498 

100 49.957.498 
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Sirket sermayesinin %100'ilne sahip olan Eksim Yatmm Holding'in ortakhk yap1sma gore, 
toplamda 7 (yedi) ger9ek ki~i ortak Eksim Yatmm Holding'in paylarmm %100'ilne sahiptir. 
Bu ortakhk yap1sma gore, Sirket'in dolayh ortakhk yap1sma ili~kin bilgiler a~ag1daki tabloda 
yer almaktadir. 

Tablo:2 Dolayh Pay Sahipli~ine ili~kin Bilgi 

Ortal!m; Sermaye Pay1 / Oy Hakk1 

Ti caret U nvam/ 15/12/202137 09/12/202238 

Adi Soyad1 (TL) (%) (TL) (%) 
Ebubekir TiVNiKLi 32.500.000 32,5 32.500.000 32,50 
F atma Betill TiVNiKLi 11.200.000 11,2 11.200.000 11,20 
Hatice Seyma USTA 15.700.000 15,7 15.700.000 15,70 
HaleBULUT 15.700.000 15,7 15.700.000 15,70 
Elif TiVNiKLi 15.700.000 15,7 15.700.000 15,70 
Mustafa S1dd1k TiVNiKLi 7.000.000 7,0 7.000.000 7,0 
Fatma Zeynep TiVNiKLi 2.200.000 2,2 2.200.000 2,20 

TOPLAM 100.000.000 %100 100.000.000 %100 

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakk1 i-;indeki dogrudan paylar1 %5 ve fazlas1 olan 
ger-;ek ve tiizel ki~i ortaklarm sahip olduklari farkh oy haklarma ili~kin bilgi veya 
bulunmad1gma dair ifade: 

Sirket'in halka arz oncesinde 49.957.498 TL olan 91kanlm1~ sermayesi her biri 1 TL nominal 
degerde 12.500.000 adet nama yaz1h (A) Grubu ve 37.457.498 adet nama yaz1h (B) Grubu 
paylara aynlm1~t1r. Esas Sozle~me'nin 7. maddesi uyarmca, Sirket'in i~leri ve idaresi genel 
kurul tarafmdan SPKn ve TTK hilkilmlerine gore en fazla 3 (il9) yil i9in se9ilecek en az 5 (be~), 
en 90k 7 (yedi) ilyeden olu~acak bir yonetim kurulu tarafmdan yilriltillilr. Yonetim kurulu ilye 
say1s1, genel kurul tarafmdan belirlenir. Yonetim kurulunun 5 (be~) ilyeden olu~mas1 
durumunda 2 (iki) ilye, 6 (alt1) veya 7 (yedi) ilyeden olu~mas1 durumunda 3 (il9) ilye (A) Grubu 
pay sahipleri tarafmdan belirlenecek adaylar arasmdan Genel Kurul tarafmdan se9ilir. Yonetim 
Kurulu Ba~kam, A grubu pay sahiplerinin aday gosterecegi yonetim kurulu ilyeleri arasmdan 
se9ilir. 

Esas Sozie~me'nin 10.maddesi kapsammda olagan ve olaganilstil genel kunil toplantilannda 
hazir bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay i9in 5 (be~) oy hakk1, (B) 
gru~u pay sahiplerinin ve)'.a vekillerinin her bir p~y i9in 1 (bir) oy hakk1 yardir. 

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkmda bilgi: 

Sirket, SPKn hilkilmlerine gore kay1th sermaye sistemini kabul etmi~ ve SPK 03.11.2022 tarih 
ve 65/1593 say1h toplantlsmda Sirket'in kay1th sermaye sistemine ge9i~ ba~vurusunu 
onaylam1~t1r. 

SPK'nm 04.11.2022 tarih ve E-29833736-110.03-28235 say1h yaz1s1 ve Ticaret Bakanhg1'mn 
, 08.11.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00079847883 say1h izninin ardmdan Esas Sozle~me 

degi~ikliginin 15.11.2022 tarinde ger9ekle~tirilen genel kurul toplant1smda kabul edilmesiyle 
kay1th sermaye sistemine ge9mi~tir. 
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Sirket'in kay1th sermaye tavam 240.000.000 TL olup, 91kanlm1~ sermayes1 1se 49.957.498 
TL'dir. Sirket'in sermayesini temsil eden paylar hakkmda bilgi a~ag1da yer alan tabloda yer 
almaktad1r. 

Nama/ · 
BirPaym ~e'rmayeye 

Hamiline ... imtiyazlarm tiirii": · Toplam 
Crubu Nominal Oram 

Oldugu (Kimin sahip oldugu) 
Degeri (TL) 

(TL) (°(o) 

~irket Esas Sozle~mesi'nin 7. 
Maddesine gore; Yonetim Kurulu'nun 5 

(be~) iiyeden olu~mas1 durumunda 2 
(iki) iiye, 6 (alt1) veya 7 (yedi) iiyeden 
olu~mas1 durumunda 3 (iiy) iiye (A) 

Grubu pay sahipleri tarafmdan 
belirlenecek adaylar arasmdan Genel 

Kurul tarafmdan seyilir. Yonetim 

A Nama 
Kurulu Ba~kam, A grubu pay 

1,00 12.500.000 25 
sahiplerinin aday gosterecegi yonetim 
kurulu iiyeleri arasmdan seyilir. ~irket 

Esas Sozle~mesi'nin 10.maddesi 
kapsammda olagan ve olaganiistii Genel 
Kurul toplantllarmda hazir bulunan (A) 
grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 

her bir pay iyin 5 (be~) oy hakk1, (B) 
grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin 
her bir pay icin 1 (bir) oy hakk1 vardIT. 

B Nama 
B grubu pay sahiplerine tanmm1~ 

1,00 37.457.498 75 
herhangi bir imtiyaz yoktur. 

TOPLAM 49.957.498 100 

19.4. ihra4r4rmm bilgisi dahilinde dogrudan veya dolayh olarak ihra4r4rmm yonetim 
hakimiyetine sahip olanlarm ya da ihra4r4r1y1 kontrol edenlerin ad1, soyad1, ticaret unvam, 
yonetim hakimiyetinin kaynag1 ve bu giiciin kotiiye kullamlmasm1 engellemek i4rin alman 
tedbirler: 

izahname'nin 19.1 numarah maddesinde belirtilen Sirket'in dogrudan ortag1 Eksim Yatmm 
Holding yonetim hakimiyetine dogrudan sahiptir. Sirket'in yonetim hakimiyetine dogrudan 
sahip olmasmm kaynag1, i~bu izahname tarihi itibanyla, Sirket'in paylarma %100'il oranmda 
sahibi olmas1d1r. 

i~bu · izahname tarihi itibanyla Eksim Y atmm Holding sermayesinini temsil eden paylann 
%100'ilne toplamda 7 (yedi) adet ger9ek ki~i ortak sahiptir. Eksim Yatmm Holding ger9ek ki~i 
ortaklan arasmda paylan Eksim Yatmm Holding sermayesinin %5 ve ilzerini te~kil eden 
ortaklar ~oyledir: - Ebubekir TiVNiKLi (%32,50), - Fatma Betill TiVNiKLi (%11,20), - Hatice 
Seyma USTA (%15,70), - Hale BULUT (%15,70), - Elif TiVNiKLi (%15,70), - Mustafa 
S1dd1k TiVNiKLi (%7). 

Esas Sozle~menin 7'inci maddesi uyarmca, Sirket, en az 5 (be~), en 90k 7 (yedi) ilyeden 
meydana gelen yonetim kurulu tarafmdan yonetilir. Yonetim Kurulu ilye say1s1, Genel Kurul 
tarafmdan belirlenir. Yonetim Kurulu'nun 5 (be~) ilyeden olu~mas1 durumunda 2 (iki) ilye, 6 
(alti) veya 7 (yedi) ilyeden olu~mas1 durumunda 3 (il9) ilye (A) Grubu pay sahipleri tarafmdan 
belirlenecek adaylar arasmdan genel kurul tarafmdan se9ilir. Yonetim Kurulu Ba~kam, (A) 
grubu pay sahiplerinin aday gosterecegi yonetim kurulu ilyeleri arasmdan se9ilir. Yonetim 
Kurulu'na Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurum~al:,,y§p.~tim ilkelerinde belirtilen Yonetim 
Kurulu ilyelerinin bag1ms1zhgma ili~k' esa~]ai'{~·e'ifey.e~1nde yeterli say1da baglffiSlZ yonetim . . . ,,,) •·,,• ,,, ' ' 
Ku lu ilyes1 Genel Kurul tarafmda e91hr./'l•/Y .. ,.• .,, ·:. · 

k . \.'.._'.~.: .•. 
1

_J .. :_'.·!·,~f .. ' ' , 
. ~ ~ -~ i ;. ~.- .; 

EDi YATIR!M - . 

t1 0 Marl 2023 . , .. 



Yonetim kurulunun sermayeyi kay1th sermaye tavanma kadar artirma izni, 2022-2026 (2026 
y1h sonuna kadar) y1llan arasmda olmak ilzere 5 ytl i9in ge9erlidir. Bu y1llar i9erisinde, 
yonetim kurulu sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili sair mevzuat hilkilmlerine uygun olarak, 
gerekli gordilgii zamanlarda kay1th sermaye tavanma kadar yeni pay ihra9 ederek 91kanlmt§ 
sermayeyi art1rmaya, imtiyazh pay sahiplerinin haklarmm k1s1tlanmas1 ve pay sahiplerinin yeni 
pay alma haklarmm sm1rlandmlmas1 ile sermaye piyasas1 mevzuat1 hilkilmleri dahilinde primli 
olarak itibari degerinin ilzerinde veya itibari degerinin altmda pay ftkanlmas1 konusunda karar 
almaya yetkilidir. Y eni pay alma hakkm1 k1s1tlama yetkisi pay sahipleri arasmda e§itsizlige yol 
a9acak §ekilde kullamlamaz. 

Hakimiyetin kotilye kullamlmasm1 engellemek adma, Esas Sozle§me' de hilkilm 
bulunmamaktad1r. ihra991'nm yonetim hakimiyetinin kotilye kullamlmasm1 engelleyici bir 
tedbir almmamt§tlr. 

Aynca, paylar Borsa'da i§lem gormeye ba§lad1ktan sonra, Sirket'in halka a9tlmanm getirecegi 
denetimlere tabi olmasmm da kontrol gilcilniln kotilye kullammm1 engelleyecek etkenler 
arasmda oldugu dil§ilnillmektedir. 

19.5. ihrac;c;mm yonetim hakimiyetinde degi~ildige yol ac;abilecek 
anla~malar/diizenlemeler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakk1 ic;indeki dogrudan paylar1 %5 ve fazlas1 olan 
gerc;ek ki~i ortaklarm birbiriyle akrabahk ili~kileri: 

Sirket'in paylarmm %100'ilne Eksim Yatmm Holding sahiptir. 

20. iLi~KiLi TARAFLAR VE iLi~KiLi TARAFLARLA Y APILAN 
i~LEMLER HAKKINDA BiLGiLER 

Sirket, Dicle Kok Enerji Yatmmlan A.S.'den donemler itibanyla bugday ahm1 
ger9ekle§tirmektedir. Bugday fiyatlarmm geli§imine bagh olarak, dogru pozisyonlanma adma 
gerektiginde Grup §irketlerinin sinerjisinden faydalamlabilmektedir. Bu kapsamda Sirket, 
piyasa §artlarmdaki geli§melere bagh olarak, gerektiginde Dicle Kok Enerji Y atmmlan 
A.S.'den vadeli olarak bugday satm almt§tlr. Bu satm almalar Dicle Kok Enerji Yatmmlan 
A.S. a91smdan mevduat getirisi ilzerinde, Sirket a91smdan da, kredi maliyeti altmda bir vade 
fark1 uygulanmak suretiyle ger9ekle§tirilmi§tir. 

Sirket'in 2021 y1h sonu itibanyla, Grup §irketi olan Dicle Kok Enerji Yatmmlan A.S.'ye vadeli 
bugday satm alma kapsaminda 435.660.183 TL· borcu bulunmaktad1r: 30.09.2022 tarihi 
itibanyla, bugday satm ahmma ili§kin bor9 odenmi§ olup diger ticari i§lemler kaynakh bakiye 
469.575 TL'dir.izahnamede yer alan hesap donemleri ve son durum itibariyla ili~kili 
taraflarla yaprlan i~lemler hakkmda UMS 24 9er9evesinde ayrmt1II a91klama: 

ili§kili taraflar olarak Sirket'in pay sahipleri, Grup §irketleri ve bunlara bagh §irketler, bunlarm 
yoneticileri ve ili§kili olduklan bilinen diger §irketler tammlanmt§ttr. ili§kili taraflara olan bor9 
ve alacak bakiyeleri a§ag1da a91klanm1§ttr. 

ili~kili Taraflardan K1sa Vadeli Ticari Alacaklar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla ili§kili taraflardan k1sa 
vadeli ticari alacaklar a§ag1daki gibidir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla ili§kili tarafl dan olan Atthm Unlu Mamilller, Dicle Elektrik 
Perakende Satt§ A.S., Mustafa S1dd1k · nikli'den .91!:!;Q_.alacak bakiyesi Sirket'in ana faaliyet 
ko su olan hammadde, mamul ve-t1 ri mal aµ~~~iiJi.fild~~-½aynaklanan bakiy~dir . 
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31.12.2021 itibanyla top lam ili~kili taraf alacak bakiyesi, 13 .946 TL olup, bu bakiye 
30.09.2022 itibanyla 785.684 TL olarak gen;ekle~mi~tir. 

ili~kili;:1'11raflardan Ticari Alacaklar r ·· 
\ 

31.12:2019 31.12:2020 31.12.2021 130;09.2022 (TL) ·.· •· . . ,-,, .. 
At1hm Unlu Mamilller Sanayi Ve Ticaret - - - 527.644 
A.S. 
Dicle Elektrik Perakende Sat!~ A.S. - - - 216.951 
Mustafa S1dd1k Tivnikli 12.963 60.058 - -
Diger 22.989 38.793 13.946 41.089 
Toplam 

.... 

,35.952 98.851 13.9.46 ~85.684 

ili~kili Taraflara K1sa Vadeli Ticari Bor~lar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla ili~kili taraflara ticari 
bor9 a~ag1daki gibidir. 

30.09.2022 tarihi itibanyla, ili~kili taraflardan olan Dicle Kok Enerji Yatmm A.S.'ye olan bor9 
bakiyesi, hizmet ahmmdan kaynaklanan bakiyedir. Eksim Elektrik A.S. 'ye bor9 bakiyesi 
elektrik ahmmdan, Eksim Yatmm Holding'e olan bor9 bakiyesi ise hizmet ahmmdan 
kaynaklanmaktadir. 

30.09.2022 itibanyla, toplam ili~kili tarafbor9 bakiyesi 31.084.531 TL olarak ger9ekle~mi~tir. 

ili~kili'.faraflaraKI~a;Vad~li Ticati ~or\'.lar (TL) 31.12.2019 31.l2.202Q . :h.12.2021\ 30.09.2022 

Dicle Kok Enerji Yatmm A.S. 293.801.165 279.095.523 435.660.183 469.575 

Eksim Elektrik Enerjisi ith.ihr.Ve Toptan Sat1~ A.S. - - 5.222.678 29.643.325 

Eksim Yatmm Holding 91.277 148.109 107.207 947.293 

iltek Enerji Yatmm Sanatyi ve Ticaret A.S. - - - 24.338 

Toplalti 
'; 

293.892.442. 279.22'3.632 .. 11.4().990.068 · ~l.084~531 .: .. 

ili~kili Taraflardan K1sa Vadeli Diger Alacaklar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla, ili~kili taraflardan k1sa 
vadeli diger alacaklar a~ag1daki gibi olup, Sirket'in ticari faaliyetleri d1~mda ili~kili taraflardan 
olu~an bakiyeleri ifade etmektedir. 

31.12.2021 tarihi itibanyla, Sirket'in ili~kili taraflardan diger alacaklan 147.049.910 TL'dir. 
30.09.2022 tarihi itibanyla, ili~kili taraflardan diger alacaklar bakiyesi 730.162 TL olarak 
ger9ekl e~mi~tir. 

ili~kili TJ.iraflardan Ki~;tVadeli Diger, 
··. : '· 

Alacakl~r (TL) .. . 31.12.2019 31.12.:2020 31;1.2;2021 3():09.2022. 

Atihm Unlu Mamilller Sanayi Ve Ticaret 
41.644.224 

Anonim Sirketi 

Eksim Yatmm Holding 105.000.897 

Eksun Tanm Urilnleri Lisansh Depoculuk 
404.789 730.162 

A.S. 

Mahmut Hildai Yllmaz 4.090.059 3.506.072 

Topia~}'. .. 
.. 

147;Q~9.910 
.;•• 

' 4.090,059 3;506:072 730.162 
' , '">< ,, .. 
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ili~kili Taraflara Verilen K1sa Vadeli Sipari~ Avanslar1 

ili~kili taraflara verilen k1sa vadeli 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

sioaris avanslan (TL) 
Hacim Enerji Yatmm 0-retim Ve Ticaret - - - 41.000 
A.$. 
Sinangil G1da Pazarlama Sanayi Ve Ticaret - - - 8.340 
A.$. 
Toplam - - - 49.340 

ili~kili Taraflara K1sa Vadeli Diger Bor-;Iar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihleri itibanyla ili~kili taraflardan k1sa 
vadeli diger alacaklar a~ag1daki gibidir. 

ili~kili Taraflara Ki.sa Vadeli Diger 
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 30.09.2022 

Bor~lar (TL) 
Eksim Yatmm Holding - - 136.293 41.619.216 
Ebubekir Tivnikli 89.847 - 153.607 4.823.146 
ElifTivnikli 207.907 256.917 454.213 647.633 
HaleBulut 207.907 182.856 323.276 460.939 
Hatice ~eyma Usta 89.103 110.108 194.663 277.557 
Fatma Betill Tivnikli 148.505 25.402 48.123 65.703 
Dicle Kok Enerji Yatmm A.~. - 6.000.000 17.795.177 -
Eksim Enerji A.~. - - 32.864 19.881.030 
Karadeniz HES Elektrik A.~. - - 17.185 -
Toplam 743.269 6.575.283 19.155.401 67.775.224 

ili~kili Taraflardan Satin Ahmlar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihinde sona eren y1llarda ili~kili 
taraflardan mal ve hizmet ahm1 vb. diger i~lemlerden kaynaklanan giderlere ili~kin bilgiler 
a~ag1daki gibidir. 

ili~kili Taraflardan Satin Ahmlar (TL) 2019 2020 2021 2021/09 2022/09 

4tek ileti~iin AS. - - 163.898 - -
Albaraka Portfoy Yonehm1 Anomm Sirket1 Eks1m Gaynmenkul 
YatmmFonu - - 1.200.000 300.000 5.114.070 

Allhm Unlu Mamiiller Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi - - 1.129.289 1.453.573 3.975.069 

Dicle Elektrik Dagihm A$. . - 161.564 1.425.615 - -
Dicle Elektrik Perakende Sah~ AS. 14.661.450 - - - -
Dicle Kok Enerji Yatlnm AS. ;i14.956.301 313,054.160 565:384.041 511.187.591 59.142.290 

Eksim Elektrik Enerjisi ith.i!ir.Ve Toptan Sah~ A.$. 11.569.423 14,784.823 28.587.216 17.818.260 72.612.350 

Eksim Enerji AS. - - 27.851 - 59.174 

Eksim Yahnm Holding A.$. 963,643 1.245.984 2.297.749 1.994.727 3.757.635 

Hacim Enerji Yahnm -0-retim Ve Ticaret AS. - 1.349 - - -
iltek Enerji Yahnm San.Ve Tic.A.$. - 1.295 - - 20.625 

Karadeniz Hes Elektrik Anonim Sirketi - - 14.563 - -
Mustafa S1dchk Tivnikli - - 100.000 100.000 -

Toplam 442.150.817 329.249.175 600.330.222 532.854.151 144.681.213 ...... ..., .... 

-· ... ·-· ·-
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2022 ilk 9 ayhk doneminde, Dicle Kok Enerji Yatmm A.~.'den yapllan 59.142.290 TL'lik 
satm ahmm 54.027.762 TL'lik k1sm1 hammadde ahm1, diger tutarlar ta§It kira, depo kira 
bedellerini i9ermektedir. 

2022 ilk 9 ayhk doneminde, Eksim Elektrik Enerji A.~.'den yapllan 72.612.350 TL'lik satm 
ahmm muhteviyatI elektrik hizmetini i9ermektedir. 

2022 ilk 9 ayhk doneminde, At1hm Unlu Mamilller'den yapllan 3.975.069 TL'lik satm ahmm 
muhteviyat1 ticari mal/hizmeti ahmm1 i9ermektedir. 

ili~kili Taraflara Sati~lar 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihlerinde sona eren donemlerde ili§kili 
taraflara verilen mal ve hizmet satI§I, 6diln9 para-kredi faizi vb. diger i§lemlerden kaynaklanan 
gelirlere ili§kin bilgiler a§ag1daki gibidir: 

ili~kili Taraflara Sah~lar (TL) 

4tek ileti~im A.$. 

Albaraka Portfoy Yonehmt Anomm S1rket1 
Eks1m Gaynmenkul Yahnm Fonu 

Atthm Unlu Mamiiller Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

B~ak Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhgt 

Batt Hatti Dogalgaz Ticaret A.$. 

<;:e~me Enerj i A.$. 

Dicle Elektrik Dagittm A.$. 

Dicle Elektrik Perakende Satt~ A.$. 

Dicle Kok Enerji Yatmm A.$. 

Ebubekir Tivnikli 

Eksim Elektrik Enerjisi ith.ihr.Ve Toptan 
Satt~A.$. 

Eksim Enerji A.$. 

Eksim Yattnm Holding A.$. 

Eksun Tanm Oriinleri Lisansh Depoculuk 
A.$. 

Fatma Betiil Tivnikli 

Fortek Telekomiinikasyon Hizmetleri A.$. 

Hacim Enerji Yatmm Oretim Ve Ticaret A.$. 

Hasanbeyli Enerji A.$. 

iltek Enerji Yatmm San.Ve Tic.A.$. 

Karadeniz Elektrik Oretim San.A.$. 

Karadeniz Hes Elektrik Anonim Sirketi 

Mustafa Ekrem Ytldmm 

Mustafa S1dd1k Tivnikli 

2019 2020 

214 

36 

1.710 1.782 

1.354 

73.466 387.793 

81 

178 

11.215 26.179 

71 

5.995 

71 

43.253 33.895 

36 

2021 2021/09 2022/09 

1.639 

48.000.000 48.000.000 120.000.000 

8.671.421 3.238.298 16.355.724 

238.686 

1.885 

3.323.543 1.554.865 

211.752 

1.509.759 5.144.805 

6.543 367 3.828 

2.490 

40.670 

39.301 38.413 1.886.460 

402 402 69.716 

8.592 2.262 17.773 

377 

5.883 

10.250.453 10.250.453 12.577 

6.675 

4.376 4.376 10.110 

74.969 253.826 



ili~kili Taraflara Sat1~lar (TL) 2019 2020 2021 2021/09 2022/09 

Silivri Enerji A.:;l. 107 - - - -

Sinangil G1da Pazarlama Sanayi Ve Ticaret 
3.000 3.300 - 825 -A.:;l. 

Susurluk Enerji A.:;l. 36 - - - -

Tokat Enerji A.:;l. 71 - - - -

Y onca Elektrik Hizmetleri Adi Ortakhg1 - - - - 861.279 

Toplam 134;899 458.944 70.425.937 63.120.124 146.681.020 

~irket 30.09.2022 tarihinde sona eren finansal donemde Atihm Unlu Mami.iller'e 16.355.724 
TL, Dicle Elektrik Dag1t1m A.~.'ye 1.554.865 TL, Eksim Yatmm Holding A.~.'ye 1.886.460 
TL, Dicle Elektrik Perakende A.~.'ye 211.752 TL mal sat1~1 ve Dicle Kok Enerji Yatmm 
A.~.'ye ise 5.144.805 TL'lik mal ve hizmet satI~I yapm1~ olup, kalan tutar ili~kili firma ve 
ortaklara yap1lan diger sat1~lardan olu~maktadir. 

20.1. ili~kili taraflarla yapdan i~lerin ihra-;-;mm net satJ~ hasdatJ i-;indeki pay1 hakkmda 
bilgi: 

~irket, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2021 ile 30.09.2022 tarihinde sona eren 
donem itibanyla hastlatmm s1ras1yla %0,01, %0,04, %4,5 ve %6,4 ile %5,2'sini temsil eden 
tutarda ili~kili taraflara sat!~ ger9ekle~tirilmi~tir. 

21. Di GER BiLGiLER 

21.1. Sermaye Hakkmda Bilgiler 

~irket'in sermayesi 30.07.2020 tarihinde tescil edilen 24.07.2020 tarihli genel kurul karan ile 
49.957.498 TL'ye artmlm1~ olup bu artmlan sermayenin 22.148 TL'nin tamam1 Altmapa 
Degirmencilik'in devralmmas1 suretiyle birle~me i~leminden gelen ozkaynagmdan 
kar~Ilanm1~tlr. ~irket'in artmm sonras1 gi.incel odenmi~ sermayesi 49.957.498 TL'dir. 

21.2. Kayith Sermaye Tavam: 

~irket'in kay1th sermaye tavam 240.000.000 TL'dir. 

21.3. Donem ba~• ve donem sonundaki fiili dola~1mdaki pay say1smm mutabakatJ ve 
izahnamede_ yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibar1yla sermayenin % 

· lO'undan fazlas1 ayni olarak odenmi~se konu hakkmda bilgi: 

Fiili dola~1mda pay bulunmamaktadir. 

Yoktur. 

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin say1s1 ve niteligi 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

21.5. ihra-;-;mm paylarmdan, kendisi tarafmdan bizzat tutulan veya onun adma tutulan 
veya bagh ortakhklarmm sahip olduklar1 ihra-;-;1 paylarmm adedi, defter degeri ve 
nominal degeri: 

Yoktur. 
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21.6. Varanth sermaye piyasas1 arac;Iar1, paya donii~tiiriilebilir tahvil, pay ile 
degi~tirilebilir tahvil vb. sermaye piyasas1 arac;Iarmm miktar1 ve donii~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~tirdm1~ sermaye piyasas1 arac;lan ve soz konusu opsiyon 
hakkmda ili~kili ki~ileri de ic;eren bilgi: 

Yoktur. 

21.8. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri itibanyla yapdan 
sermaye artmmlar1 ve kaynaklan ile sermaye azalhmlan, yaratdan/iptal edilen pay 
gruplar1 ve pay say1smda degi~iklige yol ac;an diger i~lemlere ili~kin bilgi: 

~irket'in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren mali y1llar ve 
30.09.2022 tarihinde sona eren ara donem ic;erisinde yapllan sermaye artmmlan ve kaynaklan 
ile sermaye azaltimlan a§ag1da ac;1klanmaktad1r. 

~irket, 2019 y1h ic;erisinde 37.300.000 TL tutarmda bir sermaye artmm1 gerc;ekle§tirilmi§tir. 
Sermaye artmm1 neticesinde ula§Ilan ~irket sermayesinin %75'ine denk gelen 37.300.000 
TL'nin tamam1 sermaye avanslan hesabmdan kar§Ilanm1§tlr. Soz konusu sermaye artmm1 
oncesinde ~irket'in odenmi§ sermayesi 12.635.350 TL iken sermaye artmm1 sonras1 ~irket 
sermayesi 49.935.350 TL olmu§tur. ilgili sermaye art1§1 karan 30.12.2019 tarihinde istanbul 
Ticaret Sicil Mildilrilli.igil nezdinde tescil edilerek 06.01.2020 tarihli ve 9987 say1h TTSG' de 
ilan edilmi§tir. 

~irket 2020 y1h ic;erisinde 22.148 TL tutannda bir sermaye artmm1 gerc;ekle§tirilmi§tir. 
Sermaye artmm1 neticesinde artmlan 22.148 TL'nin tamam1 Altmapa Degirmencilik'in 
devralmmas1 suretiyle birle§me i~leminden gelen ozkaynagmdan kar§Ilanm1§tlr. Soz konusu 
sermaye artmm1 oncesinde ~irket'in odenmi§ sermayesi 49.935.350 TL iken sermaye artmm1 
sonras1 ~irket sermayesi 49.957.498 TL olmu§tur. ilgili sermaye art1§1 karan 30.07.2020 
tarihinde istanbul Ticaret Sicil Mildilrillilgil nezdinde tescil edilerek 05.08.2020 tarihli ve 
10131 say1h TTSG'de ilan edilmi§tir. 

21.9. ihrac;c;mm son on iki ay ic;inde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatmmc1ya sah~ 
suretiyle pay ihracmm bulunmas1 halinde, bu i~lemlerin niteligine, bu i~lemlere konu olan 
paylarm.tutar1 ve niteliklerine ili~kin ac;1klamalar: 

Yoktur. 

21~10. ihrac;c;mm mevcu.t durum itibanyla paylarmm borsada i~lell_l gormesi durumund~ 
hangi paylarm borsada i~lem gordiigiine veya bu hususlara ili~kin bir ba~vurusunun 
bulunup bulunmad1gma ili~kin bilgi: 

Yoktur 

21.11. izahnamenin haz1rland1g1 yd ve bir onceki ydda eger ihrac;c;1 halihaz1rda halka 
ac;1k bir ortakhk ise ihrac;c;mm paylan iizerinde iic;iincii ki~iler tarafmdan gerc;ekle~tirilen 
ele gec;irme teklifleri ile soz konusu tekliflerin fiyat ve sonuc;Iar1 hakkmda bilgi: 

Yoktur. 
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21.12. Esas sozle~me ve if yonergeye ili~kin onemli bilgiler: 

Tam metni Ek 1 'de bulunan ve KAP'm internet sitesinde www.kap.org.tr ve Sirket'in internet 
adresi www.eksun.com.tr'de yer alacak Esas Sozle§me ile Sirket'in 23.02.2022 tarih ve 8 
numarah Yonetim Kurulu ic; Yonergesi Ek 2'de yer almaktad1r. 

Esas Sozle§me'nin 7'inci maddesi uyarmca, Sirket'in i~leri ve idaresi, genel kurul tarafmdan 
sermaye piyasas1 mevzuat1 ve TTK hilkiimlerine gore en fazla 3 (iic;) ytl ic;in sec;ilecek en az 5 
(be§), en c;ok 7 (yedi) ilyeden olu§acak bir yonetim kurulu tarafmdan yilriltillilr. Yonetim 
Kurulu ilye say1s1, genel kurul tarafmdan belirlenir. 

Yonetim Kuruluna Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkelerinde belirtilen 
yonetim kurulu ilyelerinin bag1ms1zhgma ili§kin esaslar c;erc;evesinde yeterli say1da bag1ms1z 
yonetim kurulu ilyesi genel kurul tarafmdan sec;ilir. 

Genel Kurul gerekli gorilrse, Tilrk Ticaret Kanunu ve ilgili diger mevzuata uymak kayd1yla, 
Yonetim Kurulu ilyelerini her zaman degi~tirebilir. Silresi biten ilyenin yeniden sec;ilmesi 
milmkilndilr. 

Yonetim Kurulu, Tilrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu ve ilgili diger mevzuat ile 
Esas Sozle~me uyarmca genel kurulca almmas1 gereken kararlar di§mda kalan kararlan almaya 
yetkilidir. 

Yonetim kurulu, Tilrk Ticaret Kanunun hilkilmleri c;erc;evesinde dilzenleyecegi bir ic; yonergeye 
gore, yonetim ve temsil yetkisini k1smen veya tamamen bir veya birkac; yonetim kurulu ilyesine 
veya ilc;ilncil ki~iye devretmeye yetkilidir. 

Sirket, 23.02.2022 tarih ve 2022/3 say1h yonetim kurulu karan ile 23.02.2022 tarih ve 8 
numarah Yonetim Kurulu ic; Yonergesi'ni kabul etmi§tir. Sirket, soz konusu ic; yonerge 
uyannca gorev dag1hm1, temsil ve ilzam yetkisinin devri amac1yla, 15.11.2022 tarih ve 2022-22 
say1h Yonetim Kurulu karan ile -Oskildar 17. Noterligi'nden 21.11.2022 tarih ve 51048, 51062 
ve 51011 yevmiye numaralan ile imza sirkillerlerini kabul etmi§tir. 

21.13. Esas sozle~menin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraf-;mm amaf ve · 
faaliyetleri: 

I. Esas Sozle~me'nin "Amac; ve Konu" ba~hkh 3'ilncil maddesi uyarmca, Sirket'in amac; ve 
konusu ba§hca §Unlard1r: 

A-Tanm Sanayi ve Ticareti 

1- Her tilrlil tanm ilrilnleri almak, satmak, ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, ana 
girdileri tanm ilrilnleri olan mamulleri kendi fabrikalarmda ilretmek veya fason olarak 
ilrettirmek, bu ilrilnleri almak, satmak, ithalat ve ihracatm1 yapmak, yurt ic;i ve yurt 
d1~1 nakliyelerini yapmak, yapt1rmak, 

2- Su ilrilnleri dahil her tilrlil tanmsal ilrilnler ile her tilrlil nebatlarm tohum, fide, c;elik ve 
sporlarm ilretimini, ahmm1, sat1mm1, ithalat ve ihracatm1 yapmak, yurt ic;i ve yurt d1~1 
nakliyelerini yapmak, yapt1rmak. 

,/(:'~tf Her tilrlil zirai ilac;lar ve giibreler dahil tanmsal ilretimde kullamlan yan mamul ve 
mamul maddelerin ham maddeleri, zirai ilac;larla ilgili her tilrlil kimyasal maddeler ile 
her tilrlil zirai makine, alet-edevat, ekipman ve bunlarm yedek parc;alarmm ahm1m, 
satlmm1 yapmak, ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, 

... ·,. 
_; ~ , . .. , 

··-~t,• ( '' 

1 l: L· ;v 
,,_,.4_ 
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Ana girdileri tanm ilrilnleri ol kurulu§larm mamullerinin bayilik, lisans, patent, 
faydah model, endilstriyej.. t anm, know-how, model, resim, i§ yap1s1 ya da teknik 
bilgi, pe~temaliye, ~ere'fiye , ihtira berat1 ve diger smai millkiyet haklanm iktisap 
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etmek, bu haklar altmda yeti§tiricilik ve/veya mamuller ilretmek, arac1hk yapmamak 
kayd1 ile bu hak ve menfaatleri satmak, kiraya vermek veya ilc;ilncil §ah1slara 
devretmek, 

5- Yatmm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas1 
mevzuatmm ortillil kazanc; aktanmma ili§kin hilkilmleri sakh kalmak ko§uluyla, ana 
girdileri tanm ilrilnleri olan sanayileri yurt ic;inde ve yurt di§mda kurmak, kurulmu§ 
sanayilere ortak olmak, pay almak, §irket devralmak, arac1hk yapmamak kayd1 ile 
devretmek veya ortakhktan aynlmak, 

6- Tanm ilrilnlerinin ahmmda, sat1mmda, ithalat, ihracat ve transit ticaretinde, 
depolanmasmda, ilc;ilncil §ah1slar adma komisyonculuk yapmak, 

7- Ana girdileri tanm ilrilnleri olan sanayilerin ihtiyac; duydugu her tilrlil malzeme, 
makine, ekipman tedariki, ambalajlama, nakliye, depolama ve benzeri ihtiyac;lanmn 
ahmm1, sat1mm1, ithalat, ihracat ve transit ticaretini yapmak, 

B- G1da Sanayi ve Ticareti 

1- Sanayi yoluyla dondurulmu§, kurutulmu§, s1v1 hale getirilmi§ veya ogiltillmil§ c;e§itli 
meyve ve sebzeleri, bitkisel yaglan almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; 
etmek ve transfer ticaretini yapmak, 

2- Et, bahk ve kabuklu hayvanlan, her tilrlil su ilrilnlerini almak, satmak, imal etmek, 
ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

3- Her tilrlil un ve unlu mamullerini, katk1h veya kan§Im unlar, her tilrlil milsli ve 
c;e§itleri, tam kan§Im veya premiksler, ni§asta, pi§irme yard1mcilan, toz katkilar ve 
bunun gibi pastac1hk mamullerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek 
ve transit ticaretini yapmak, 

4- Me§rubat, sirkeler ve §eker mamullerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; 
etmek ve transit ticaretini yapmak, 

5- <;e§itli g1da maddeleri, kakao ve kullamma haz1r paketli hallerini ahp satmak, imal 
etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

6- Konserve sanayinde kullamlan maya ve kimyevi maddeleri ile her tilrlil haz1r c;orba 
kan§1m1, kahvalt1hk gevrek ilrilnlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal 
etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

7- Her tilrlil g1da maddeleri ve rriamulleri ile g1da sanayi ilrilnlerini, canh hayvan ve 
hayvansal g1dalarm kullamma haz1r paketli hallerini imal etmek, almak, satmak, imal 
etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

8- Bitkisel ilrilnleri, kati ve s1v1 hayvansal ve bitkisel yaglan ilretmek, almak, satmak, 
imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

9- Ekmek ilretimi ic;in katk1 maddeleri, g1da katk1 · maddeleri, tahil ve tahil mamulleri, 
salc;a konserve, makama ve ilrilnleri, biskilvi ve ilrilnlerini imal etmek, almak, satmak, 

·•. imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

.: \.}fo:- Her tilrlil haz1r c;orba kan§Imlan, baharatlar, baharat ve c;e§ni kan§Imlan, bulyonlar, 
"'" · ketc;ap, mayonez ve soslan imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; 

etmek ve transit ticaretini yapmak, 

11- Puding, toz tath ve kan§Imlan ve ic;ecek tozlanm imal etmek, almak, satmak, imal 
etmek, ithal etmek, ihrac; etme e transit ticaretini yapmak, 
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12- ~ikolata ve c;ikolata ilrilnleri, ~eker, ~ekerleme ve ~eker mamulleri, her tilrlil helva ve 
sak1zlanm imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit 
ticaretini yapmak, 

13- Kahvaltihk gevrekler, bebek mamalan, devam mamalan, bebek ve kilc;ilk c;ocuklar 
ic;in ek besinlerini almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit 
ticaretini yapmak, 

14- Pi~mi~, yan pi~mi~ ve dondurulmu~ hamur i~i ve unlu mamulleri imal etmek, almak, 
satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

15- Dondurma, toz dondurma kan~1mlanm imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal 
etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

16- Sofra ve g1da sanayi tuzu, kabuklu ve kabuksuz kuru yemi~, tahd ve patates bazh 
c;erezlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit 
ticaretini yapmak, 

17- Bakliyat, c;ay, ic;me suyu, enerji ic;eceklerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, 
ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

18- Meyve suyu ve nektarlan, bal, rec;el, jole ve marmelatlanm imal etmek, almak, 
satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini yapmak, 

19- Silt, silt tozu, yogurt ve fermente silt ilrilnleri, yumurta ve yumurta ilrilnlerini imal 
etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek ve transit ticaretini 
yapmak, 

20- Maya ve c;e~itlerini imal etmek, almak, satmak, imal etmek, ithal etmek, ihrac; etmek 
ve transit ticaretini yapmak, 

21- Tilm bu faaliyetler ic;in gerekli arac; ve gerec;leri satm almak, faaliyetler ile ilgili yerler 
kiralamak ve kiraya vermek, bunlarla ilgili dag1tlm hizmetleri vermek, paketlemelerini 
yapmak, bunlar ic;in gerekli sogutma dilzeni olan ve diger her tilrden arac;lar satm 
almak veya kiralamak. 

C- Yurt ic;i ve Yurt D1~1 Nakliyat 

1- Yurt ic;inde ve yurt d1~mda her tilrlil kara, hava ve deniz nakil vas1talan ile her nevi 
yilk ve e~yanm yurt ic;i ve uluslararas1 ta~1mac1hgm1 yapmak, 

2- Yurt 19i ve yurt d1~mda her tilrlil hava, deniz ve kara vas1talan ile her tilrlil e~yamn, 
tahmil ve tahliyesini yapmak, yapt1rmak, 

3- . Ta~1mac1hk ile ilgili .her tilrlil nakil vas1talan almak, satmak, kiralamak ve kiraya 
vermek, 

4- Ta~1mac1hk ile ilgili depolar, antrepolar ve tesisler kurmak, bunlan i~letmek, 
devretmek, kiralamak ve kiraya vermek, 

5- Yatmm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas1 
mevzuatmm ortillil kazanc; aktanmma ili~kin hilkilmleri sakh kalmak ko~uluyla yurt 
ic;inde ve yurt d1~mda ~ubeler ac;mak, arac;larm bak1m ve onanm1 ic;in tamirhaneler 
ac;mak, buralan i~letmek, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, buralarda her tilrlil 

· .:.c >. gerekli yedek parc;a ve ekipmanlan bulundurmak. 

Af.'~irket amac; ve konusunu gerc;ekle~tirmek amac1yla a~ag1daki i~leri de yapabilir: 
.-· 

1- Yatmm hizmetleri ve faa · etleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas1 
mevzuatmm ortillil -ka nc; aktanmma ili~kin hilkilmleri sakh kalmak ko~uluyla 
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konusu ile ilgili yurt ic;inde ve d1§mda i§tigal mevzuu ile ilgili olarak her ti.irlil 
kurulu§lar, §irketler ve te§ekkilllerle ortak i§tiraklerde bulunabilir, arac1hk yapmamak 
kayd1yla pay senetlerini ve tahvillerini k1smen veya tamamen rehin ahr veya satm ahr, 
takas, devir ve teslim eder, teminat olarak gosterebilir, rehin edebilir, ortakhklar 
kurabilir, kurulmu§ olanlara katllabilir, menkul degerler ve i§tirak paylan satm alabilir, 
kanuni hilkilinler ic;erisinde arac1hk yapmamak kayd1 ile yabanc1 sermayelerle i§birligi 
yapabilir. 

2- Yatmm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kayd1yla ve sermaye piyasas1 
mevzuatmm ortillil kazan9 aktanmma ili§kin hilkilmleri sakh kalmak ko§uluyla, 
konusu ile ilgili acentelik, temsilcilik ve distribiltorlilk alabilir. 

3- Konusu ile ilgili organizasyon, tamt1m ve dam§manhk i§leri yapabilir. 

4- Sermaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen esaslar 9er9evesinde, konusu ile ilgili ic; ve 
di§ piyasalardan her tilrlil k1sa, orta ve uzun vadeli krediler temin edebilir, teminat 
olarak ipotek veya rehin verebilir, teminat alabilir. 

5- Konusu ile ilgili imalata yonelik olarak her tilrlil fabrika, degirmen ve tesisler kurar, 
i§letir, ta§eron istihdam edebilir, ambalaj ve paketleme tesisleri kurarak i§letir, ilgili 
ham ve yard1mc1 maddelerin ithalat ve ihracatm1 yapabilir. 

6- Kendi elektrik enerjisi ihtiyacm1 kar§ilamak ilzere elektrik enerjisi ilretim tesis 
kurabilir, elektrik ve termal enerjisini ilretebilir, enerji ah§, satl§ anla§malan yapabilir, 
enerji ilretmek i9in dogalgaz, fuel oil, motorin ve diger yak1tlan satm alabilir, 
anla§malar yapabilir, yilrilrlilkteki kanunlara gore ilretim ve otoprodilktor lisanslanm 
alabilir, ihtiyac; fazlas1 elektrigi satabilir. 

7- Sermaye piyasas1 mevzuatmda belirlenen esaslar 9erc;evesinde, konusu ile ilgili her 
ti.irlil menkul ve gayrimenkulleri in§a edebilecegi gibi, bunlar ilzerinde k1smen veya 
tamamen tasarruf eder, k1smen veya tamamen satm ahr, satar, menkul ve 
gayrimenkulleri kar§1hk gostermek suretiyle bor9lanmada bulunur ve her derece 
ipotek ve rehin tesis edebilir, fek edebilir, alacaklarm temini i9in ipotek, rehin ve her 
ti.irlil ayni haklar ve i§letme rehni tesis edebilir ve sahip bulundugu ve alacag1 mallan 
kiraya verebilir, gerek kendi borc;lan, gerekse ilc;ilncil ki§ilerin bor9lan ic;in ipotek, 
rehin hakk1 tesis edebilir, aval, garanti, teminat verebilir, kefil olabilir veya kefalet 
verebilir veya ipotek, rehin, kefalet, garanti ve diger teminatlan alabilir, film ipotek, 
rehin, kefalet, garanti ve diger teminatlan fek edebilir, terkin edebilir, fek takrirlerini 
verebilir ve kaldirabilir. 

8- Yurt i9inde konusu ile ilgili yatmm yapabilir, yasalarm uygun gordilgil bir bi9imde 
yurt d1§mda doviz tutabilir ve doviz transfer edebilir. Yurt i9inden veya yurt d1§mdan 
finansman temin edebilir, kar ve zarar ortakhg1 yapabilir. 

9- ~irket yukanda bahsi ge9en hususlan teminen her ti.irlil hakk1 iktisap edebilir, her ti.irlil 
borcu ilstlenebilir. 

10- Konusu ile ilgili her ti.irlil dahili ve harici ticaret organizasyonlan, ger9ek ve tilzel 
ki§ilerle i§birligi, her ti.irlil ticari muamele, ithalat, ihracat yapabilir. Patent, know-how 
ve milmessillikler alabilir, verebilir, yurt ic;inde ve yurt d1§mda bayilikler ve 
temsilcilikler ac;abilir. 

11- Sermaye piyasas1 mevzuatma uygun olarak, Yonetim Kurulu karan ile tahvil, 
finansman bonosu ve bor9lanma ar~p1 .~!teljginqeki diger sermaye piyasas1 arac;lanm 
yurt i9ind~ ve. yur-~d1 da ihr~~,ede~il~r,difk~: ... samda gerekli h. er tilrlil i§lemi 
gerc;eklf"~'l"l"h1hr. ~ ;, . , , .··)· .••.,,'--.. , ,-, YAPI KRED. ve.T•RIM MENK L/_,...~--
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12- Sirket, sermaye piyasas1 mevzuatI ve ilgili diger mevzuata uygun olarak hareket etmek 
ve gerekli ozel durum a91klamalanm yapmak kayd1yla kendi paylanm geri alabilir. 

13- Sirket, Sermaye piyasas1 mevzuatmm ortillii kazan9, aktanm1 diizenlemelerine ve diger 
ilgili hiikiimleri ile ilgili diger mevzuata uygun olarak hareket etmek kayd1yla gerekli 
ozel durum a91klamalanm yapmak ve yil i9inde yapilan bag1§lan Genel Kurulda 
ortaklann bilgisine sunmak §art1yla, Sirket ama9, ve konusunu aksatmayacak §ekilde 
gen;ek ki§ilere ve kamu veya ozel hukuk tilzel ki§ilerine bagI§ ve yard1mda 
bulunabilir. 

14- Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan ileride 
yapilacak diizenlemelerin farkhhk ta§1mas1 halinde, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nca 
yapilacak diizenlemelere uyulur. · 

15- Sirket yukanda belirtilen faaliyetleri Tiirk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas1 mevzuatI 
ve sair ilgili mevzuata uygun olarak ger9ekle§tirir. 

16- i§bu madde kapsammda Sirket tarafmdan ger9ekle§tirilen i§, i§lem ve faaliyetler 
bak1mmdan yatmmcilarm yatmm kararlanm etkileyebilecek nitelikteki i§lemlerde 
sermaye piyasas1 mevzuatl uyarmca yatmmcilarm aydmlat1lmas1m teminen Sermaye 
Piyasas1 Kurulu'nun kamunun aydmlatilmasma ili§kin diizenlemeleri uyarmca zorunlu 
a91klamalar yap1hr. 

17- Sirket'in ama9 ve konusunda degi§iklik yapilmas1 halinde T.C. Ticaret Bakanhg1 ile 
Sermaye Piyasas1 Kurulu'ndan gerekli izinlerin almmas1 gerekmektedir. 

21.14. Yonetim kuruluna ve komitelere ili~kin onemli hiikiimlerin ozetleri: 

Sirket Esas Sozle~mesi'nin "Yonetim Kurulu Ve Siiresi" ba§hkh 7'nci maddesi uyarmca 
ozetle: 

Sirket'in i§leri ve idaresi Genel Kurul tarafmdan sermaye piyasas1 mevzuatl ve TTK 
hiikiimlerine gore en fazla 3 (ii9) yil i9in se9ilecek en az 5 (be§), en 90k 7 (yedi) ilyeden 
olu§acak bir Yonetim Kurulu tarafmdan yilriitilliir. Yonetim Kurulu ilye say1s1, Genel Kurul 
tarafmdan belirlenir. Yonetim Kurulu'nun 5 (be§) ilyeden olu§mas1 durumunda 2 (iki) ilye, 6 
(alt1) veya 7 (yedi) ilyeden olu§mas1 durumunda 3 (ii9) ilye (A) Grubu pay sahipleri tarafmdan 
belirlenecek adaylar arasmdan Genel Kurul tarafmdan se9ilir. Yonetim Kurulu Ba§kam, (A) 
grubu pay sahiplerinin aday gosterecegi yonetim kurulu ilyeleri arasmdan se9ilir. Genel Kurul 
gerekli gorilrse, Tiirk Ticaret Kanunu . ve ilgili diger mevzuata uymak kayd1yla, Yonetim 
Kurulu ilyelerini her zaman degi§tirebilir. Siiresi biten ilyenin yeniden se9ilmesi milmkiindiir. 
Yil i9inde Yonetim Kurulu ilyeliklerinde bo§alma olmas1 durumunda TTK'nm 363. maddesi 
hiikiimleri uygulamr, §U kadar ki,.aynlan ilyenin bag1ms1z ilye olmas1 halinde yerine atanacak 
olan ilyenin de bag1ms1z olmas1 ve sermaye piyasas1 mevzuatma uygun olarak atanmas1 esast1r. 

Yonetim Kurulu, TTK, SPK ve ilgili diger mevzuat ile Esas Sozle§me uyarmca genel kurulca 
ahnmas1 gereken kararlar d1§mda kalan kararlan almaya yetkilidir. Sermaye piyasas1 mevzuat1 
hiikiimleri sakh kalmak kayd1yla, yonetim kurulu ilye tam say1smm 9ogunlugu ile toplamr ve 
kararlanm toplant1da hazir bulunan ilyelerin 9ogunlugu ile ahr. 

Yonetim Kurulu toplant1sma katilma hakkma sahip olanlar bu toplantilara, TTK'mn 1527. 
· ,,.,.. : , , :, .. · maddesi uyarmca elektronik ortamda da kat1labilir. Sirket, "Ticaret Sirketlerinde Anonim 
);. •··· -.'. '-.·\.:"Sirket Genel Kurullan Dt§mda Elektronik Ortamda Yapilacak Kurullar Hakkmda Tebligi" 

,, · · , . ,_ ~hilkiimleri uyannca hak sahiplerinin bu toplantilara elektronik ortamda katilmalarma ve oy 
'., . :'' } / ;:vefmelerine imkan tamyaca lektronik Toplant1 Sistemini kurabilecegi gibi bu ama9 i9in 

. . 'trolil§turulmu§ sistemlerd~ e hizmet satm alabilir. Yap1lacak toplantilarda Esas Sozle§me'nin 
· ·· ~:.: i' bu hiikmii uyar k - lmu§ olan sistem ilzerinden veya destek hizmeti almacakK~istem 
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iizerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklanm "Ticaret ~irketlerinde Anonim 
~irket Gene! Kurullan D1§mda Elektronik Ortamda Yap1lacak Kurullar Hakkmda Teblig" 
hiikiimlerinde belirtilen r;en;evede kullanabilmesi saglamr. Yonetim Kurulu'nun elektronik 
ortamda yapild1g1 hallerde, Esas Sozle§me'de ongoriilen toplant1 ile karar nisaplarma ili§kin 
hiikiimler aynen uygulamr. 

Yonetim Kurulu, TTK hiikiimleri r;err;evesinde diizenleyecegi bir ir; yonergeye gore, yonetim 
ve temsil yetkisini k1smen veya tamamen bir veya birkar; Yonetim Kurulu iiyesine veya iir;iincii 
ki§iye devretmeye yetkilidir. 

Esas Sozle§me uyannca aynca, Yonetim Kurulu, Yonetim Kurulu'nun gorev ve 
sorumluluklarmm saghkh bir bir;imde yerine getirilmesi ir;in Yonetim Kurulu biinyesinde TTK, 
SPKn ve Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili§kin diizenlemeleri ve ilgili diger 
mevzuat hiikiimlerine gore gerekli komiteler olu§turulur. Komitelerin olu§umu, gorev alanlan, 
9ah§ma 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. 

Yonetim Kurulu, i§lerin ilerleyi§ini takip etmek, kendisine arz olunacak hususlan haz1rlamak, 
biitiin onemli meseleler hususiyle bilanr;onun haz1rlanmasma karar vermek ve alman kararlarm 
uygulanmasm1 gozetmek gibi r;e§itli konularda iiyeler arasmdan gerektigi kadar komite veya 
komisyon kurabilir. 

~irket Esas Sozle§mesi'nin "~irket'in idaresi Ve Temsili" ba§hkh 8'nci maddesi uyarmca 
ozetle: 

~irket'in yonetimi ve di§anya kar§l temsili Yonetim Kurulu'na aittir. ~irket tarafmdan 
verilecek biitiin belgelerin ve yap1lacak sozle§melerin ger;erli ve ~irket'i baglay1c1 olabilmesi 
ir;in, bunlarm ~irket unvam altma konmu§ ve §irketi temsile yetkili ki§i veya ki§ilerin imzasm1 
ta§1mas1 gereklidir. 

Yonetim kurulu; temsile yetkili olmayan Yonetim Kurulu iiyelerini veya ~irket' e hizmet akdi 
ile bagh olanlan, s1mrh yetkiye sahip ticari vekil veya diger tacir yard1mcilan olarak atayabilir. 
Bu §ekilde atanacak olanlarm gorev ve yetkileri, TTK'nm 367. ve 371. maddeye gore 
haz1rlanacak ir; yonergede a91k9a belirlenir. Bu durumda ir; yonergenin tescil ve ilam 
zorunludur. 

21._15. Her bir pay grubunun sahip oldugu imtiyazlar, baglani ve s1mrlamalar hakkmda 
bilgi: 

~irket'in halka arz oncesinde 49.95.7.498 TL olan 91kanlm1§ sermayesinin 1 TL (bir Tiirk 
Liras1) nominal degerli 12.500.000 adet (A) Grubu nama yaz1h ve 37.457.498 (B) Grubu nama 
yaz1h paylara ayrilmi§tir. 

~irket Esas Sozle§mesi'nin 7'nci maddesi uyarmca ~irket'in i§leri ve idaresi Gene! Kurul 
tarafmdan SPKn ve TTK hiikiimlerine gore en fazla 3 (iir;) yil ir;in ser;ilecek en az 5 (be§), en 
r;ok 7 (yedi) iiyeden olu§acak bir Yonetim Kurulu tarafmdan yiiriitiiliir. Yonetim Kurulu iiye 
say1s1, Gene! Kurul tarafmdan belirlenir. Yonetim Kurulu'nun 5 (be§) iiyeden olu§mas1 

•·"· .. durumunda 2 (iki) iiye, 6 (alti) veya 7 (yedi) iiyeden olu§mas1 durumunda 3 (Ur;) iiye (A) Grubu 
.~;'}l. {~ "'"':>fay sahipleri tarafmdan belirlenecek adaylar arasmdan Gene! Kurul tarafmdan ser;ilir. 

J ({'•~ '{\B,µnun yamsira, ~irket Esas Sozle§mesi'nin l0'uncu maddesi uyarmca, ~irket'in olagan ve 
I: I [;,t<\ F.t \9l~ganiistii Gene! Kurul toplantilarmda hazir bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya 

l \\,._ ~1;'.~.,/,eS}",fkilleri~i_n her ~ir pay i9in 5 ( §) oy hakk1, (B) grubu pay sah!_plerin~n ~~ya _vekillerinin her 
,;:i,, _,./ <-i" ,-,,, ..•. :l> ./ _'.' ir pay 19m 1 (bir) oy hakJ<:l ardir. Gene! Kurul toplant1smm gundem1 Yonet1m Kurulu veya 
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Genel Kurul'u toplant1ya 9agmna hakk:1 olanlar tarafmdan Ti.irk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasas1 MevzuatI ve Esas Sozle~me hi.iki.imlerine uygun olarak belirlenir. Sirket Esas 
Sozle~mesi'nde (B) Grubu paylara tanmm1~ herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadir. 

Sirket Esas Sozle~mesi'nin 6'mc1 maddesi uyarmca, paylar, TTK, SPKn, Esas Sozle~me ve 
ilgili mevzuat hi.iki.imleri dairesince serbesti;e devredilebilir. 

21.16. Pay sahiplerinin haklarmm ve imtiyazlarmm degi~tirilmesine ili~kin esaslar: 

Sirket'in Esas Sozle~mesi'nin "Sermaye" ba~hkh 6. maddesine gore; 

Paylar Ti.irk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 mevzuat1 hi.iki.imleri dairesinde serbesti;e 
devredilebilir. 

Yonetim kurulu, 2022-2026 y11lan arasmda, TTK ve SPKn ve sermaye piyasas1 mevzuat1 
hi.iki.imlerine uygun olarak, gerekli gordi.igi.i zamanlarda, kay1th sermaye tavamna kadar yeni 
pay ihra9 ederek 91kanlm1~ sermayeyi artt1rmaya, imtiyazh pay sahiplerinin haklarmm 
k1s1tlanmas1 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakk:mm sm1rlandmlmas1 ile primli olarak 
itibari degerinin i.izerinde veya altmda pay 91kanlmas1 konusunda karar almaya yetkilidir. 
Sermaye artmmlarmda, artmlan sermayeyi temsil etmek i.izere, (A) Grubu paylar kar~11Igmda 
(A) Grubu pay, (B) Grubu paylar kar~1hgmda (B) Grubu pay ihra9 edilecektir. Yeni pay alma 
haklarmm k1s1tlanmas1 durumunda ihra9 edilecek paylar (B) Grubu paylar olacaktir. Yeni pay 
alma hakk:m1 k1s1tlama yetkisi, pay sahipleri arasmda e~itsizlige yol ai;acak ~ekilde 
kullamlamaz. 

21.17. Olagan ve olaganiistii genel kurul toplant1s1iun yapdmasma ili~kin usuller ile 
toplantdara kahhm ko~ullan hakkmda bilgi: 

Esas Sozle~me'nin "Genel Kurul" ba~hkh 1 0'uncu maddesine gore, genel kurul, TTK ve 
sermaye piyasas1 mevzuat1 hi.iki.imlerine gore Sirket merkezinde ya da istanbul il sm1rlan ii;inde 
Yonetim Kurulu tarafmdan belirlenecek ba~ka bir yerde olagan veya olagani.isti.i toplanabilir. 
Olagan genel kurul toplant1lan Sirket hesap doneminin sonundan itibaren 3 (iii;) ay ii;inde ve 
yilda 1 (bir) kez geri;ekle~ecek olup, olagani.istil genel kurul toplantilan gerek gorilldilki;e 
geri;ekle~tirilir. 

Genel kurul toplantllarma davetler, Yonetim Kurulu tarafmdan TTK'ya ve sermaye piyasas1 
mevzuat1 hilki.imlerine uygun olarak yap1hr. 

Olagan ve olagani.isti.i genel kurul toplantilarmda hazir bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya 
vekillerinin her bir pay ii;in 5 (be~) oy hakk:1; (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her 
bir pay ii;in 1 (bir) oy hakk:1 vardir. Genel Kurul toplant1smm gilndemi Yonetim Kurulu veya 
Genel Kurul 'u toplant1ya 9ag1rma hakk:1 olanlar tarafmdan TTK, senna ye piyasas1 mevzuatI ve 
Esas Sozle~me hi.ikilmlerine uygun olarak belirlenir. 

Pay sahipleri genel kuruldaki haklanm sermaye piyasas1 mevzuat1 ve ilgili diger mevzuat 
di.izenlemeleri 9er9evesinde temsilci (vekil) vas1tas1yla kullanabilirler. SPK'nm halka a91k 
anonim ~irketlerde vekaleten oy kullamlmasma ili~kin di.izenlemeleri sakhdir. 

Genel kurul toplant1larmm i~leyi~ ~ekli, bir ii; yonerge ile dilzenlenir. Genel kurul 
toplantilarmda, TTK, sermaye piyasas1 mevzuat1 hi.iki.imleri ile Esas Sozle~me ve Sirket'in 
Genel Kurul <;ah~ma Esas ve Usulleri Hakk:mda ii; Yonergesi di.izenlemeleri uygulamr. 

Sirket'in genel kurul toplant1 ve karar nisaplan konusunda TTK, sermaye piyasas1 mevzuat1 
hilkilmleri ile Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun kurumsal yonetime ili~kin di.izenlemelerine uyulur. 

Pay sahipleri genel kuruldaki haklanm ~eri,Jlaye .piyasas1 mevzuat1 ve ilgili diger mevzuat 
dil enlemeleri 9er9evesinde tern "lei ~pi}dt} \a~1itas1yl;:i,\,kullanabilirler. SPK'n~n halka a£1k_ 
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anonim ~irketlerde vekaleten oy kullamlmasma ili~kin dilzenlemeleri sakhdtr. Sirket'te pay 
sahibi olan temsilciler, kendi oylarmdan ba~ka, vekaleten temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip 
olduklan oylan da kullanmaya yetkilidirler. Y etki belgesinin ~ekli, SPK dilzenlemeleri sakh 
kalmak kayd1yla, yonetim kurulu tarafmdan belirlenir. Temsilci, yetki veren ortagm verdigi 
yetki belgesinde belirtilmi~ olmas1 kayd1yla, yetki veren ki~inin istegi dogrultusunda oy 
kullanmak zorundadtr. Talimata aykmhk oyu ge9ersiz kilmaz. 

Sirket'in olagan ve olaganilstil genel kurul toplantilannda Ticaret Bakanhg1'm temsilen 
bakanhk temsilcisinin gorevlendirilmesinde TTK hilkilmleri uygulamr. 

21.18. l)irket'in genel kurul toplantdarma katdma hakk1 bulunan hak sahipleri bu 
toplantdara, TTK'nm 1527'inci maddesi uyarmca elektronik ortamda da katdabilir. 
l)irket, Anonim l)irketlerde Elektronik Ortamda Yapdacak Genel Kurullara ili~kin 
Yonetmelik hiikiimleri uyarmca hak sahiplerinin genel kurul toplantdarma elektronik 
ortamda katdmalarma, goru~ a~1klamalarma, oneride bulunmalarma ve oy 
kullanmalarma imkan tamyacak elektronik genel kurul sistemini kurabilecegi gibi bu 
ama~ i~in olu~turulmu~ sistemlerden de hizmet satm alabilir. ihra~~mm yonetim 
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 bulunmamaktadtr. TTK ve SPKn ba~ta 
olmak ilzere Sirket'in tabi oldugu ilgili mevzuat hilkilmleri ge9erlidir. 

21.19. Paylarm devrine ili~kin esaslar: 

Esas Sozle~me kapsammda Sirket paylarmm devrinde herhangi bir sm1rlama yoktur. Sirket 
paylarmm devri TTK ve sermaye piyasas1 mevzuatl dairesinde serbest9e devredilebilir. 

21.20. Sermayenin artmlmasma ve azaltdmasma ili~kin esas sozle~mede ongoriilen 
ko~ullarm yasanm gerektirdiginden daha ag1r olmas1 halinde soz konusu hiikiimler 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

22. ONEMLi SOZLE~MELER 

Sirket'in faaliyetlerini yilriltmesi i9in imzalad1g1 sozle§meler d1~mdaki onemli sozle§meler; 
(i)kira sozle~meleri, (ii)fmansman sozle~meleri, (iii)bireysel i~ sozle~meleri, (iv)sat1~ 
sozle~meleri, (v )tedarik sozle§meleri, (vi)distribiltorlilk sozle§meleri ve (vi)diger 
sozle§melerdir. 

Kira Sozle§meler( 

Sirket, hem kirac1 hem de kiraya veren olarak birtak1m gayrimenkul kira sozle§meleri 
akdetmi§tir. Sirket'in kirac1 s1fat1yla akdettigi sozle~melerin konulan, un depolama, malzeme 
depolama hizmetleri, un fabrikas1 gibi faaliyet ozelinde belirlenmi§tir. Sirket'in (i) Muratl1 
Fonksiyonel Un Kan§1inlar Tesisi, (ii) Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve (iii) Sel9uklu 
Fabrika Bugday i§leme Tesisi olmak ilzere toplamda il9 adet ilretim tesisi bulunmaktadtr. 
Sirket'in Albaraka - Eksim GYF ile kirac1 s1fatiyla akdetmi§ oldugu kira sozle§meleri 
bulunmaktadtr. Sirket'in Tekirdag'da mukim Muratl1 Fonksiyonel Un Kan§1mlar Tesisi i9in ise 
iltek Enerji Yatmm San. ve Tic. A.S. ile akdettigi bir kira sozle§mesi bulunmaktad1r. Sozle§me 
tahtmda kira art1§ oram, taraflarm mutabakati ile en yilksek yasal oran 9er9evesinde 
belirlenmektedir. . : ... 

• ,~-,.,.:.,y•: • • ~ ,,., _.. ;, , . ~ ·,. , • 

Mu th Fabrika Bugday l§leme Tes· · ~~:~_el~tfklu,f.~bt*a Bugday l§leme Tesisi i9in akdedilen 
kir sozle~melerinin i§tigal kon n Jih/fabrik.~sL_ve rn,il~temilat1 olarak belirlenmi§ olup, soz '\ .... fl E: ,;11 /i;;1'.'if7'"'2', ."\ '"' \·> ;~- ., YAP( KREDi YATIRIM MENf(';,. '/ 

t' ';:; ~ /i \,, •('.( :/• \ '}'{. t DE• ~·. ~ER s ... ~-~r.~~:::;.---'ij! ;.ii ·1\ \ "i-;~!~1f~,-•. ; •_;,l ~~:·'j : .. •.:;,:.~ Le ., .. .-1 1llcs1 ncrl So~il N/, 

'1\ \~ t1J .. ,;_.~ .. :}_'f:?"\. _,J- .. l;: .. · -1~~- !:~::'(}( ~~~kl~\ ~~
1
1: ~~) -__ : ·•Y ;•IS-TANBUL 

\
1
~:.: \: .,} . ~-~, ,: -~-~:•; .,,,. .<:1i•.·. lcll No: 257689 I Mer:-is _t~o: o:186-0023-1910-0P 1 · 

~' • 
1 

• • •• J: • ,~:.' www.ykyal1nm.com.tr 

.. ,.:;-. ,., : > · . ,, 1 0 Mart 2073 ·•,-.. },~-<~ .,~. a. 



konusu bu ilretim tesisleri i9in saglanan kira sozle§meleri bir ytl yilrilrlilkte kalacak §ekilde 
tanzim edilmi§tir. Sozle§melerdeki kira bedelleri; (i) Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in 
ayhk net 750.000 TL, ve (ii) Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi i9in ayhk 300.000 TL 
olarak belirlenmi§tir. Murath Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme 
Tesis'lerine ait kira sozle§meleri ilk olarak ~irket tarafmdan, 1 ytlhk yilrilrlilk silresi bitmeden 
15 giln once feshedilmedigi takdirde bir y1l silre ile uzayacak §ekilde tanzim edilmi§tir. Her iki 
sozle§me de O 1.10.2022 tarihinde imzalanan ek sozle§meler vas1tas1yla kira ba§lang19 
tarihinden itibaren 5 ytl silre ile yilrilrlilkte kalacak §ekilde tadil edilmi§tir. Soz konusu 2 kira 
sozle§mesi de halen yilrilrlilkte olup kira bedeli her y1l TUFE'nin on iki ayhk ortalama oramnda 
artmlarak odenmektedir. Albaraka - Eksim GYF ile Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve 
Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi ozelinde akdedilmi§ olan kira sozle§meleri uyarmca, 
~irket, ortakhk yap1sma ili§kin olarak ibraz ettigi bilgilerde degi§iklik olmas1 halinde Albaraka 
- Eksim GYF'ye il9 giln i9erisinde bildirimde bulunmahdir. 

~irket, Albaraka-Eksim GYF ile 23.02.2023 tarihinde halihazirda Albaraka-Eksim GYF'nin 
maliki oldugu Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme Tesisi 
i9in noter huzurunda dilzenleme §eklinde sat1§ vaadi sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sat1§ 
vaadi sozle§mesi taraflarca tapuya §erh edilmemi§tir. Satl§ vaadi sozle§mesi i9erisinde soz 
konusu ta§mmazlarm ~irket lehine satl§mm yaptlacag1 ozel bir tarih ongorillmemi§tir. 
Dolay1s1yla ilgili sozle§me 10 ytlhk genel zaman a§1m1 silresine tabi olup, ~irket'in soz konusu 
silre i9erisinde Muratl1 Fabrika Bugday i§leme Tesisi ve Sel9uklu Fabrika Bugday i§leme 
Tesisi'ni satm alma hakk1m kullanmamas1 durumunda, imzalanan satl§ vaadi sozle§mesi 
ge9ersiz olacaktir. 

~irket'in ta§mmaz sat1§ vaadi sozle§mesi tahtmda hakk1m kullanmas1 durumunda soz konusu 
ilretim tesislerinin devir tarihindeki sat1§ bedeli, satl§ i§leminden en ge9 2 hafta once bag1ms1z 
gayrimenkul degerleme §irketi tarafmdan belirlenecek olup, Albaraka - Eksim GYF, ilgili 
ilretim tesislerini ~irket'e her tilrlil yasal k1s1tlamalardan ari ve/veya takyidats1z olarak teslim 
edecektir. 

Murath Fonksiyonel Un Kan§tmlar Tesisi i9in akdedilen kira sozle§mesindeki kira bedeli, ayhk 
6.875 TL ve ytlhk 82.500 TL olarak belirlenmi§tir. Soz konusu kira sozle§mesi kapsammda, 
taraflarca bir y1lhk sozle§me silresi sona ermeden bir ay once yaz1h olarak ihtarda 
bulunulmad1g1 silrece sozle§me bir ytl silre ile yenilenmektedir. 

~irket'in istanbul, -Omraniye'de bulunan ofisi i9in kiraya veren s1fat1yla A.R.~.'ye ait 
ta§1nmazm kullamlmas1 ilzerine ~irket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz 
konusu sozle§me 01.04.2021 tarihinde bir y1l yilrilrlilkte kalmak ilzere tanziin edilmi§tir. i§bu 
kira sozle§mesi uyarmca ~irket ayhk 12.000 TL+net stopaj kira bedeli odeyecektir. Soz konusu 
kira sozle§mesi halen yilrilrlilkte olup, kira art1§1 bir onceki kira -ytlmda TUFE oranmm on iki 
ayhk ortalamalara gore 91kacak orana gore belirlenecektir. ilgili ta§1nmaza ili§kin olarak ~irket, 
Atihm Unlu Mamilller ile kiralayan s1fatl ile bir alt kira sozle§mesi imzalam1§tlr. Soz konusu 
sozle§me O 1.12.2022 tarihinde bir ytl yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§hu kira 
sozle§mesi uyarmca Atihm Unlu Mamilller ayhk15.585,60 TL+KDV kira bedeli odeyecektir. 
Kira art1§1 her bir sene i9in yenilenme tarihinden onceki ayda a91klanacak TUFE+UFE/2 
oranmda arttmlacaktir. Bu artl§In kanuni sebeplerle uygulanamamas1 halinde yenilenme 
tarihinden onceki ayda a91klanacak TUFE oranmda art1§ yaptlacaktir. TUFE oranmm %25'in 
altmda olmas1 halinde art1§ oram %25 olarak hesaplanacaktir. 

istanbul -Oskildar'da kiraya veren s1fatiyla Eksim Yatmm Holding'e ait bir ta§mmazm i§yeri 
olarak kullamlmas1 ilzerinr~ir, kirac1 s!fat.1yl~-bii; ,~ira sozle§mesi imzalam1§ttr. So:l konusu 
s"" le§me 01.01.2016 tarihin bir ytl yQvildllkte,-kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. l§bu kira 
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sozle§mesi uyannca Sirket ayhk 12.000 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi 
halen yilrilrlilkte olup, kira artt§l kanuni oranm ilzerinde olmayacak §ekilde belirlenecektir. 

Ankara <;ankaya'da i.E.'ye ait bir ta§mmaza ili§kin olarak, Sirket'in kirac1 s1fat1yla taraf 
oldugu ve 01.03.2021 tarihinden itibaren be§ ytl yilrilrlilkte kalacak bir kira sozle§mesi 
akdedilmi§tir. Sozle§me uyarmca ay1k kira bedeli 5.250 TL ve ytlhk kira bedeli 63.000 TL 
olup, bir ytlhk kira artt§ oram TEFE-TUFE ortalamas1 bazmda artmlmaktadir. 

Sirket'in kirac1 s1fat1yla taraf oldugu depo kira sozle§meleri de mevcuttur. Konya'da kiraya 
veren s1fat1yla S.K.'ya ait bir ta§tnmazm depo olarak kullamlmas1 ilzerine Sirket, kirac1 
s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§ttr. Soz konusu sozle§me 15.08.2022 ila 15.08.2023 
tarihleri arasmda yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyarmca 
Sirket ayhk 12.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen yilrilrlilkte 
olup kira artt§l bir onceki kira y1hnda TUFE oranmm on iki ayhk ortalamalara gore 91kacak 
orana gore belirlenecektir. 

Sultan-;iftligi Depo ile ilgili kiraya veren s1fat1yla Z.K'ye ait bir ta§mmazm depo olarak 
kullamlmas1 ilzerine Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§ttr. Soz konusu 
sozle§me 01.09.2021 tarihinde bir ytl yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira 
sozle§mesi uyarmca Sirket ayhk 3.000 TL bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi 
halen yilrilrlilkte olup, kira artt§l piyasa ko§ullarma gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla M.A.Y.'ye ait bir ta§mmazm depo olarak kullamlmas1 i-;in 
Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sozle§me 20.08.2022 
tarihinde bir ytl silre ile yilrilrlilkte kalacak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi 
uyarmca Sirket ayhk 12.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen 
yilrilrlilkte olup, kira artt§l bir onceki kira ytlmda TUFE orammn on iki ayhk ortalamalara gore 
91kacak orana gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla M.S.'ye ait bir ta§mmazm bugday deposu olarak kullamlmas1 
i-;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sozle§me 28.05.2022 
ila 28.05.2023 tarihleri arasmda yilrilrlilkte kalacak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira 
sozle§mesi uyarmca Sirket ayhk 10.833 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi 
halen yilrilrlilkte olup, kira artt§l bir onceki kira y1lmda TUFE oramnm on iki ayhk 
ortalamalara gore 91kacak orana gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla Y.O.'ye ait bir ta§mmazm bugday deposu olarak kullamlmas1 
i-;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sozle§me 01.07.2022 
tarihinde bir y1l yilrilrlilkte kalacak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyarmca Sirket 
ayhk 12.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen yilrilrlilkte olup, kira 
artt§l bir onceki kira.ytlmda TUFE oranmm on iki ayhk ortalamalara gore 91kacak orana gore 
belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla i.A.'ya ait bir ta§mmazm bugday deposu olarak kullamlmas1 
i-;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sozle§me 15.06.2022. 
tarihinde bir ytl yilrilrlilkte kalacak §ekilde tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyarmca 
Sirket ayhk 12.500 TL kira bedeli odeyecektir. kira artt§l bir onceki kira ytlmda TUFE oramnm 
on iki ayhk ortalamalara gore 91kacak orana gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla Karpuz Zahirecilik G1da San. Ve Tic. Ltd. Sti.'ne ait bir 
ta§tnmazm bugday deposu olarak kullamlmas1 i-;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi 
imzalamt§ttr. Soz konusu sozle§me 15.06.2022 ila 14.06.2023 tarihleri arasmda yilrilrlilkte 
kalacak ilzere tanzim edilmi§t~--~ kira .sozle§mesi uyarmca Sirket ayhk 56.250 TL kira 
be deli odeyecektir. Sozle§me. ,,,esi ~W1!1iµqyp, bi~.- f y, ~vvel taraflar tarafmdan yaz1h olarak '\ 1 ._1'.: . ,· '_'\ YAPI KRE[li YATIRIM MEN':<'1/ 
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ihtarda bulunmad1klan takdirde sozle§me yenilenmi§ kabul edilecektir. i§bu kira sozle§mesi 
uyarmca, kira sozle§mesi s1rasmda depo mahallinde olu§abilecek teknik ve fiili i§ kazalan ve 
bu kazalara kar§thk i§veren sorumlulugu Sirket'e ait olacakttr. Karpuz Zahirecilik G1da San. Ve 
Tic. Ltd. Sti adma gelen elektrik faturalan Sirket'e fatura edilecektir. Soz konusu kira 
sozle§mesi halen yilrilrlilkte olup, kira artt§I piyasa §artlarma gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla M.E.'ye ait bir ta§mmazm un, bugday ve ambalaj deposu 
olarak kullamlmas1 ic;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§ttr. Soz konusu 
sozle§me 24.05.2022 ila 24.05.2023 tarihleri arasmda yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim 
edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyarmca Sirket ayhk 37.500 TL kira bedeli odeyecektir. 
Sozle§me silresi bitiminden bir ay evvel taraflar yaz1h olarak ihtarda bulunmad1klan takdirde 
sozle§me yenilenmi§ kabul edilecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen yilrilrlilkte olup, kira 
artt§I enflasyon bedeline gore belirlenecektir. 

Konya' da kiraya veren s1fattyla M.E. 'ye ait bir ta§tnmazm depo olarak kullamlmas1 ic;in Sirket, 
kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu sozle§me 23.02.2022 tarihinde ilc; 
ay yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyannca Sirket ayhk 21.000 
TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen yilrilrlilkte olup, kira artt§I piyasa 
ko§ullanna gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fattyla 6.Z.'ye ait bir ta§tnmazm bugday, un ve §arf malzeme deposu 
olarak kullamlmas1 ic;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§ttr. Soz konusu 
sozle§me 23.08.2022 tarihinde bir ytl yilrilrliikte kalacak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira 
sozle§mesi uyarmca Sirket ayhk 37.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi 
halen yilrilrlilkte olup, kira artt§I bir onceki kira ytlmda TEFE-TUFE oranmm ortalamasma 
gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla O.Z.'ye bir ta§mmazm bugday, un ve §arf malzeme deposu 
olarak kullamlmas1 ic;in Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§tlr. Soz konusu 
sozle§me 16.06.2022 tarihinde bir ytl yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira 
sozle§mesi uyannca Sirket ayhk 37.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi 
halen yilrilrlilkte olup, kira artt§I bir onceki kira y1hnda TEFE-TUFE oranmm ortalamasma 
gore belirlenecektir. 

Konya'da kiraya veren s1fat1yla M.A.'ya ait bir ta§mmazm bugday deposu olarak kullamlmas1 
ilzerine Sirket, kirac1 s1fat1yla bir kira sozle§mesi imzalamt§ttr. Soz konusu sozle§me 
01.07.2022 tarihinde bir ytl yilrilrlilkte kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu kira sozle§mesi 
uyaruica Sirket ayhk 12.500 TL kira bedeli odeyecektir. Soz konusu kira sozle§mesi halen 
yilrilrlilkte olup, kira artt§I bir onceki kira ytlmda TUFE oranmm on iki ayhk ortalamalara gore 
c;1kacak orana gore belirlenecektir. 

Kirac1 s1fattyla Sirket'in 19.08.2021 tarihinde <;BN Tanm in§aat Tic. Ltd. Sti. ile imzalad1g1 
kira sozle§mesinde, <;BN Tanm in§aat Tic. Ltd. Sti. 'nin feshedilmesi sonucunda A.<;. kiraya 
veren s1fat1yla ilgili kira sozle§mesine taraf olmu§tur ve soz konusu sozle§me halihazirda 
yilrilrlilktedir. Sozle§menin gec;erlilik silresi 01.09.2021 ila 01.09.2024 tarihleri olarak 
belirlenmi§tir. i§bu kira sozle§mesi uyarmca Sirket, A.<;.'ye ait iki depoyu 01.02.2022 ila 
01.09.2022 tarihleri arasmda iki ytl yilrilrlilkte kalacak §ekilde tanzim etmi§tir. Sirket'in 
sozle§me biti§ tarihine en az on be§ giln kala depoyu kullanmaya devam edip etmeyecegi 
bilgisinin A.<;. 'ye bildirme yi.ikilmlilliigil bulunmaktadir. ilgili depoya ili§kin olarak Sirket, 
At1hm Unlu Mamilller ile kiralayan s1fatt ile bir alt kira sozle§mesi imzalamt§ttr. i§bu kira 
sozle§mesi ile 01.12.2022 tarih" de 1 ytl yilrilrlµkt~ kalmak ilzere tanzim edilmi§tir. i§bu alt 
kira sozle§mesi uyarmca 1m Unlu,;;M~UJilUe{'·aylik 38.000 TL + KDV kira bedeli 
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TUFE+UFE/2 oranmda artmlacakt1r. Bu artI§m kanuni sebeplerle uygulanamamas1 halinde 
yenilenme tarihinden onceki ayda a91klanacak TUFE oranmda artI§ yap1lacakt1r. TUFE 
oranmm %25'in altmda olmas1 halinde artI§ oram %25 olarak hesaplanacakt1r. 

Finansman Sozlelmeleri 

Gene/ Kredi Sozle~meleri 

Sirket, 9e§itli bankalar ile gene! kredi sozle§meleri imzalam1§ olup sozle§meler yerle§ik piyasa 
uygulamalanndan aynlan olagan dI§I bir dilzenleme i9ermemektedir. Soz konusu gene! kredi 
sozle§meleri kapsammda Sirket'in i9erisinde bulundugu herhangi bir temerrilt hali soz konusu 
olmayip halka arz i§lemi sonucu degi§mesi beklenen ortakhk yap1s1 dolay1s1yla ilgili 
sozle§meler altmdaki kontrol degi§ikligine ili§kin olarak; 

i. Kuveyt Tilrk Kat1hm Bankasi A.~.' den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
19.10.2022 tarihinde, 

11. Tilrkiye ihracat Kredi Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
17.10.2022 tarihinde, 

iii. Tilrkiye Finans Kat1hm Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
30.12.2022 tarihinde, 

1v. Albaraka Tilrk Kat1hm Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
07.10.2022 tarihinde, 

v. Emlak Kat1hm Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
18.11.2022 tarihinde, 

v1. Vak1fKat1hm Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 10.10.2022 
tarihinde, 

vii. Ziraat Kat1hm Bankasi A.S. 'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 
18.11.2022 tarihinde, 

viii. Tilrkiye Garanti Bankasi A.S. 'den ilgili genel kredi sozle§meleri kapsammda 
30.12.2022 tarihinde, 

ix. Tilrkiye Halk Bankasi A.S.'den ilgili gene! kredi sozle§meleri kapsammda 11.10.2022 
tarihinde, 

x. Yap1 ve Kredi Bankasi A.S.'den gene! kredi sozle§mesi kapsammda 03.01.2023 
tarihinde, 

xi. T.C. Ziraat Bankasi A.S.'den gene! kredi sozle§meleri kapsammda 17.11.2022 
tarihinde, 

imzalanan muvafakat yazilan ile gereken izinler ahnmI§tir. 

Finansal Kiralama Sozle~meleri 

Sirket gene! kredi sozle§melerine ek olarak aynca finansal kiralama sozle§meleri de 
akdetmi§tir. Sirket, Ziraat Katlhm Bankasi A.S. ile 1 tane finansal kiralama sozle§mesi 
imzalam1§ olup, soz konusu sozle§meler kapsammda Sirket'in hissedarhk yap1smda ve yonetim 
kadrosundaki onemli degi§iklikler muacceliyet sebebi olarak dilzenlenmi§tir. Ziraat Kat1hm 
Bankasi A.S.'den soz konusu finansal kiralama sozle§mesi i9in 23.12.2022 tarihinde imzalanan 
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Kira Sertifikasma jfi$kin Sozle$meler 

Sirket yurt i9inde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatmmctlara ve/veya tahsisli satt§ yoluyla 
ihra9 edilmesi planlanan yonetim sozle§mesine dayah toplam 300.000.000 TL nominal tutara 
kadar kira sertifikas1 ihra9 etmek ilzere 3 i.08.2021 tarihinde SPK'ya ba§vuru yapmt§ttr. 
SPK'nm 05.11.2021 tarihli ve 12709 say1h onay1 dogrultusunda Sirket, III-61.1 Kira 
Sertifikalan Tebligi kapsammda kira sertifikas1 ihra9 etmi§tir. 

Sirket, SPK'nm onay yaz1s1 ve onayh ihra9 belgesi ilzerine, Emlak Varhk Kiralama A.S. ile 
birlikte 27.07.2022 tarihinde "Eksun G1da Yonetim Sozle§mesine Daya§t Kira Sertifikas1 ihrac1 
Temel Hilkilm ve Ko§ullan Sozle§mesi" akdetmi§tir. Sozle§me kapsamma ozellikleri belirtilen 
bugday 9e§iteri ile bunlann i§lenmesinden elde edilen un ilrilnlerini ve bu varhklann satl§mdan 
elde edilen getiriler dayanak varhk/protfoy varhg1 olarak tespit edilmi§tir. 

Sirket 27.07.2022 tarihinde imzalad1g1 devralma taahhildil ile birlikte, kira sertifikalarmm 
vadelerinin sona ermesi halinde veya Sirket'in ihraca ili§kin sozle§melerdeki herhangi bir 
hilkme aykm i§lem ya da eylemlerde bulunmas1 ya da Sirket'in temerrilde dil§mesi hallerinde 
Sirket protfoy varhklanm Emlak Varhk Kiralama A.S.'den belirlenen iade bedeli ilzerinden 
devralmay1 kabul etmektedir. 

Sirket 11.11.2022 tarihli ve 2022-20 say1h Yonetim Kurulu karan ile Kat1hm Varhk Kiralama 
A.S. arac1hg1yla, Sirket'in fon kullamc1s1 olarak yer alacag1, SPKn karar tarihinden itibaren 1 
ytl i9inde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatmmc1lara sat1lmak veya 
satt§ §ekillerinin birlikte kullamlmas1 yontemiyle 750.000.000 TL ihra9 tavam ile smtrh olarak 
tertipler halinde sat1lmak ilzere yurt i9inde kira sertifikas1 ihra9 edilmesine yonelik karar 
almt§ttr. 

Sirket, ald1g1 Yonetim Kurulu karan ilzerine, bahsi ge9en kira sertifikas1 ihracmm 
ge9ekle§tirilmesi amac1yla Sirket'in Kat1hm Varhk Kiralama A.S.'yi yetkilendirmesi ile 
taraflann taahhilt ve yilkilmlillilklerinin belirlenmesi amac1yla, 21.11.2022 tarihinde "Kira 
Sertifikas1 ihra9 Protokolil" akdetmi§tir. 

Sirket, Kat1hm Varhk Kiralama A.S. ile birlikte 22.11.2022 tarihinde "Kira Sertifikas1 ihra9 
Program1 Temel Hilkilm ve Ko§ullan Sozle§mesi" akdetmi§tir. Sozle§me kapsamma ozellikleri 
belirtilen her tilrlil maddi ve maddi olmayan varhk ve hak, varhk/protfoy varhg1 olarak tespit 
edilmi§tir. 

Sirket fon kullamc1s1 olacag1 500.000.000 TL tutara kadar, farkh tertip ve vadelerde, tahsisli 
ve/veya nitelikH yatmmc1lara sattlmak ilzere ihra9 edilmesi planlanan yonetim sozle§mesine 
dayah kira sertifikalanna ili§kin ihra9 belgesi SPK'nm 29.12.2022 tarih ve 77/1859 say1h karan 
ile onaylanmt§ttr. 

Bireysel i1 Sozle1meleri 

Sirket'in 27.02.2023 tarihi itibanyla Tilrkiye genelinde 9ah§an say1s1 457'tir. <;er9eve sozle§me 
niteliginde olan ve mavi yaka ve beyaz yaka i§9ileri ile imzalanan standart i§ sozle§meleri 
altmda Sirket'in faaliyetlerini ve mali durumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir hilkilm 
bulunmamaktadtr. i§ Kanunu uyarmca, i§verenler, 50 veya daha fazla i§9i 9ah§tlrd1klan ozel 
sektor i§yerlerinde yilzde il9 engelli i§9i 9ah§t1rmakla yilkilmlildilrler. Aym ii sm1rlan i9inde 
birden fazla i§yeri bulunan i§verenin bu kapsamda 9ah§t1rmakla yilkilmlil oldugu i§9i say1s1, 
toplam i§9i say1sma gore hesaplamr. Sirket'in istanbul ii sm1rlan i9erisinde toplam 83 9ah§am 
bulunmakta ve 2 engelli i§9i 9ah§tlrma yilkilmlillilgil olmakla birlikte, mevcut durumda 1 
engelli i§9i 9ah§ttrmaktadtr. Bir engelli 9ah§an. daha istihdam edilmesi amac1yla Sirket gerekli 
ba§v ruda bulunmu§tur. s7 Teki~?tg 'i il s1mrlan i9erisinde toplam 239 9ah§am 

~f!Sffl> · 
. . G!WI. TARr.1'! b 

1 0 Mart · ··,'J 

si co, 
.r;. 

;l~~:!t:ti:;.· ~fo~}i1 -~i~};}c}~-J u~oo ·1 1-

vriN1.f,,y~!.J.wn.wmJf 



bulunmaktadir ve 7 engelli 9ah§tmna yilkilmlillilgilne uymaktadir. Sirket'in Konya'da toplam 
124 9ah§am bulunmaktadir, 4 engelli i§9i 9ah§tirma yilkilmlillilgilne uymaktadir. 

Satt~ Sozle~meleri 

Sirket ilrilnlerinin ulusal ve uluslararas1 pazarda bugday unu satt§lan yapmaktadir. Sirket 
sipari§ bazmda ahc1larla sozle§meler imzalamakta ve bunun yamnda kil9ilk ol9ekli satt§larmda 
teyitli sipari§ formlan ile satt§ yapabilmektedir. Satt§ sozle§meleri genel itibanyla Sirket'in 
haz1rlad1g1 taslaklar ilzerinden imzalanmt§ olup genel §art ve hilkilmler i9ermektedir. 
Sozle§melerin vadesi 25 ila 30 giln arasmda degi§mektedir. Sirket'in imzalamt§ oldugu satt§ 
sozle§meleri kapsammda, halka arz i§lemlerine ili§kin olarak gereken izinler ahnmt§tlr. Tedarik 
Sozle~meleri 

Sirket isvi9re, isko9ya, Birle§ik Arap Emirlikleri gibi yurt dt§l merkezli 9e§itli ogiltmelik 
bugday ve bugday unu sat1c1lan ile sipari§ bazmda tedarik sozle§meleri imzalamt§tlr. Sirket · 
ilriln tedarikini, ilriln tedarik sozle§meleri ve sipari§ formlan ile yilriltmektedir. Uriln tedarik 
sozle§meleri genel itibanyla satictlara ait standart taslaklar ilzerinden imzalanmt§ olup genel 
§art ve hilkilmler i9ermektedir. Sozle§me ve sipari§ formlan uyarmca Sirket ahm bedelini 
odemeyi, sat1ctlar ise ilgili ilrilnleri Sirket'e teslim etmeyi ilstlenmektedir. Sozle§melerin vadesi 
15 ile 35 giln arasmda degi§mektedir. Sirket'in imzalamt§ oldugu ogiltmelik bugday ve bugday 
unu tedarik sozle§meleri kapsammda, halka arz i§lemlerine ili§kin olarak gereken izinler 
almmt§ttr. 

Distribiitorliik Sozle~meleri 

Sirket'in matbu bi9imde bir9ok §irket ile akdettigi distribiltorlilk sozle§meleri bulunmaktadir. 
Bu sozle§meler tahtmda distribiltor §irketler, Sirket'in ilrettigi "un ve unlu mamilller, pi§irme 
yard1mctlan" olarak nitelendirilen un, irmik, ni§asta, pudra §ekeri ve benzeri ilrilnlerin Batman, 
Sanhurfa, Gaziantep; Kanya, Malatya, Edime, Tekirdag, Mu§, Van, Hakkari, Y ozgat, Kir§ehir 
ve Igdir gibi 9e§itli iller ve il9elerin sm1rlarmda pazarlanmasm1 ilstlenmektedir. Soz konusu 
distribiltorlilk sozle§meleri uyarmca Sirket, belirli donemler ozelinde distribiltore satI§ hedefi 
belirlemekte ve bu hedefi art1rabilecegi gibi azaltabilmektedir. Sozle§meler belirli bir silreye 
bagh tutulmamt§ ve taraflarm ticari ili§kiyi silrdilrdilgil silrece yilrilrlilkte olacak §ekilde tanzim 
edilmi§tir. Sirket'in fiyatlarmda degi§iklik yapmas1 halinde yeni fiyatlan distribiltorlere 
bildirmesi gerekmektedir. Sozle§melerde, odemelerin distribiltore ait 9ek ile yap1lmas1 gerektigi 
ongorilldilgil gibi 90, 75, 60 gilnlilk olmak ilzere ve bunun gibi 9e§itli odeme vadeleri 
dilzenlenmi§tir. Ek olarak Sirket, distribiltoriln ortaklan ya da ortaklarm sahip oldugu oy miktar 
ve oranlarmda meydana gelebilecek degi§ikliklerde sozle§meyi feshetme yetkisini haizdir. 
Sirket'in imzalamt§ oldugu distribiltorlilk sozle§meleri kapsammda Sirket paylarmm halka arz1 
ve B?rsa istanbul'da i§lem ~ormesini k1s1tlay1c1 bfr dilzenleme bulunmam~ktad1r. 

Diger Sozle~meler 

Fason Oretim Sozle§meleri 

Sirket, belirli ilrilnlerin fason ilretimini saglamak ilzere 9e§itli §irketlerle fason ilretim 
sozle§mesi imzalamaktadir. Bu sozle§meler kapsammda fason ilretim yapacak olan Sirket' e 
standart olarak i§i bizzat gorme yilkilmlillilgil yilklenmi§ ve aynca Sirket'in ilretecegi ilrilnlerin 
belirlenen kalitede ilretilip, ilretilmedigini tespit etmek amac1yla §irketlere Sirket'i denetleme 
ve muayene etme yetkileri tamnmt§tlr. Soz konusu fason ilretim sozle§melerinin baztlan kar§t 
tarafa kontrol degi§ikligi, pay devri gibi konulann ger9ekle§mesi halinde tek tarafl1 fesih hakk1 
tammaktadir. Sirket'in imzalamt§ oldugu sozle§m sammda, halka arz i§lemlerine ili§kin 
olarak gereken izinler ahnmt§tir. _ ,.'£ C.''.:· _/it.·. ;,t t;\1i,.,.li;,,~~,. YAF"l 1< • ' . · - , •• 
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Hizmet Sozle~meleri 

Gene! Hizmet Sozlesmeleri 

~irket faaliyetlerini gen;ekle§tirmek amac1yla 9e§itli hususlara ili§kin olarak il9ilncil ki§ilerden 
baz1 hizmetler almaktadir. i§bu hizmetlere ili§kin sozle§meler ~irket tarafmdan hizmet bazmda 
imzalanmakta ve bu kapsamda §irket faaliyetlerinin silrekliligi saglanabilmektedir. ~irket'in 
il9ilncil ki§ilerden ald1g1 hizmetler ba§hca (i) dijital ve reklam ajans hizmetleri (ii) ta§tma 
hizmetleri, (iii) yap1 ve in§aat hizmetleri (iv) kalite belgelendirme hizmetleridir. Faaliyet 
konusu kapsammda temin ettigi hizmetler haricinde ~irket; i§9i saghg1 gilvenligi hizmetleri, 
ta§mir motorlu kara nakil ara9lan kiralama hizmetleri, gilmrilk mil§avirligi hizmetleri ve 
yaz1hm destek hizmetleri gibi genel mahiyette hizmet sozle§meleri de akdetmi§tir. ~irket'in 
imzalam1§ oldugu sozle§meler kapsammda, halka arz i§lemlerine ili§kin olarak gereken izinler 
almmt§tlr. 

Depo Hizmet Sozlesmeleri 

~irket, 9e§itli depolama §irketleri ile un ve bugday gibi emtialarm depolanmasma ili§kin 
depolama hizmet sozle§meleri imzalamt§tlr. i§bu depolama hizmet sozle§melerinin silreleri 1 
ay ila 1 yil arasmda degi§mektedir. Soz konusu depolama sozle§melerinin bazilarmda depolama 
ilcretleri ayhk olarak belirlenirken, bazilan depolanan mallarm agirhgma gore 
hesaplanmaktadir. ilgili sozle§meler uyarmca, kira depolama servisi sunan §irketler, depolanan 
ilrilnlerdeki fire oranmm yakla§tk olarak %0,3-0%0,S'i ge9meyecegi konusunda taahhiitlerde 
bulunarak ilrilnleri depolamay1, ~irket ise kira bedellerini odemeyi ilstlenmektedir. ~irket'in 
imzalamt§ oldugu depo hizmet sozle§meleri kapsammda ~irket paylarmm halka arz1 ve Borsa 
istanbul'da i§lem gormesini k1s1tlay1c1 bir diizenleme bulunmamaktadir. 

23. iHRA(::(::ININ FiNANSAL DURUMU VE FAALiYET SONU(::LARI 
HAKKINDA BiLGiLER 

23.1. ihra~~mm Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlan uyarmca 
haz1rlanan ve izahnamede yer almas1 gereken finansal tablolan ile bunlara ili~kin 
bag1msiz denetim raporlar1: 

TFRS'ye gore haz1rlanan ve Kurul'un bag1ms1z denetime ili§kin diizenlemeleri 9er9evesinde 
denetime tabi tutulan ve izahname'de yer almas1 gereken 31.12.2019, 31.12.2020 ve 
31.12.2021 tarihlerinde sona eren mali y11lar ile 30.09.2022 ara don em i9in i9in haz1rlanm1§ 
olan mali tablolar ve bunlara ili§kin ozel bag1ms1z denetim raporlan i§bu izahname'nin 3 
numarah ekinde yer almaktadir. 

23.2. izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemlerinde bag1msiz denetimi 
ger~ekle~tiren kurulu~larm unvanlar1, bag1msiz denetim goru~u ve denetim 
kurulu~unun/sorumlu ortak ha~ denet~inin degi~mi~ olmas1 halinde nedenleri hakkmda 
bilgi: 

~irket'in 3L12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 mali donemlerine ve 30.09.2022 tarihinde 
sona eren ara doneme ili§kin bag1ms1z denetim kurulu§u Vezin Bag1ms1z Denetim'dir. Soz 
konusu bag1ms1z denetim kurulu§unun adresi; Ceyhun At1f Kansu Caddesi No: 102/A 
Beycanoglu i§ Merkezi B2 Blok D: 7-8 06520 Balgat/Ankara'dir. Sorumlu ortak ha§ denet9i 
Fatma Zehra Ko§' dur. Bag1ms1z denetim kurulu§unun ya da sorumlu ortak ha§ denet9inin 
gorevden almmas1, gorevden 9ekilmesi ya da degi§mesi soz konusu olmam1§tlr. 
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23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihra~~mm ve/veya grubun 
finansal durumu veya ticari konumu iizerinde etkili olabilecek onemli degi~iklikler 
(iiretim, sah~, stoklar, sipari~Ier, maliyet ve sah~ fiyatlar1 hakkmdaki geli~meleri de 
i~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. ihra~~imn esas sozle~mesi ile kamuya a~1klad1g1 diger bilgi ve belgelerde yer alan 
kar pay1 dag1hm esaslari ile izahnamede yer almas1 gereken finansal tablo donemleri 
itibariyla kar dag1hm1 konusunda aim•~ oldugu kararlara ili~kin bilgi: 

Esas Sozle~me'nin "Kann Tespiti Ve Dag1t1m1" ba~hkh 14. maddesi uyarmca, kar pay1 dag1t1m 
karanna, karm dag1tlm ~ekline ve zamanma, yonetim kurulunun onerisi ilzerine, Sirket genel 
kurulu tarafmdan karar verilir. 

Sermaye piyasas1 mevzuat1 hilkilmleri c;en;evesinde, ytlhk olarak dag1ttlacak olan nakit kar 
miktan, oncelikle "dag1t1labilir kann" hesaplanmas1 ile bulunacaktir. Sirket, esas sozle~me, 
TTK, SPKn, Kar Pay1 Tebligi ve vergi dilzenlemeleri uyarmca hesaplanan dag1ttlabilir net 
donem karmm, Genel Kurill tarafmdan onaylanmas1 ve ilgili mevzuat getegince kar dag1tlmmm 
k1s1tlanmamas1 ~art1yla, kar dag1tlm karan alabilir. Kar pay1 nakden ve/veya bedelsiz pay 
verilmesi ~eklinde ve/veya bu iki yontemin belirli oranlarda birlikte kullamlmas1 ile 
dag1ttlabilir. Dag1ttlabilir karm oram, her y1l Yonetim Kurulunun onerisi ve Genel Kurul'un 
onay1yla azalttlabilir veya kar dag1t1m politikasmda yer alan esaslar c;erc;evesinde herhangi bir 
kar dag1t1m1 yaptlmamasma karar verilebilir. 

Kar paylan, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut paylarm tamamma, bunlarm ihrac; ve iktisap 
tarihlerine baktlmaks1zm e~it olarak, yasal silreler ic;erisinde Genel Kurul onay1m takiben Genel 
Kurul'un tespit ettigi tarihte pay sahiplerine dag1ttlacakt1r. Kar pay1 dag1t1m1 tek bir seferde 
yaptlabilecegi gibi taksitler halinde de dag1ttlabilir. 

Esas Sozle~me'nin "Kann Tespiti Ve Dag1t1m1" ba~hkh 14. maddesine gore kar dag1tlm 
esaslan a~ag1daki gibidir. 

"Sirket'in faaliyet ·donemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Sirket'in gene! giderleri ile 
muhtelif amortisman gibi Sirket<;e odenmesi veya ayrzlmasz zorunlu olan miktarlar ile Sirket 
tiizel ki§iligi tarafindan odenmesi gereken zorunlu vergiler dii§iildiikten sonra geriye kalan ve 
yzllzk bilanr;oda goriilen donem karz, varsa ge<;mi§ yzllar zaranmn dii§iilmesinden sonra kalan 
miktar a§agzdaki szra ve esaslar dahilinde dagztzlzr: 

a) Gene! Kanuni Yedek Akr;e: (:zkarzlmz§ sermayenin %20 'sine ula§mcaya kadar, %5 'i 
kanuni yedek akr;eye ayrzlzr. 

b) Birinci Kar Payz: kalandan, varsa yzl i<;inde yapzlan bagz§ tutanmn ilavesi ile bulunacak 
meblag iizerinden, Sirket 'in kar dagztzm politikasz r;err;evesinde Turk Ticaret Kanunu ve 
sermaye piyasasz mevzuatma uygun olarak birinci kar payz aynlzr. 

c) Yukarzdaki indirimler yapzldzktan sonra, Gene! Kurul, kar paymm pay sahibi dz§mdaki ki§i 
ve kurumlara dagztzlmasma rar verme hakkzna sahiptir. 
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d) jkinci Kar Payz: Net donem karmdan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblaglar 
duruldukten sonra kalan kzsmz, Gene! Kurul, kzsmen veya tamamen ikinci kar payz olarak 
dagztmaya veya Turk Ticaret Kanunu 'nun 521. maddesi uyarmca yedek ak9e olarak 
ayzrmaya yetkilidir. 

e) Genel.Kanuni Yedek Ak9e: Pay sahipleriyle kara i§tirak eden diger kimselere dagztzlmasz 
kararla§tlrzlmz§ olan kzszmdan, sermayenin %5 'i oranznda kar payz du§uldukten sonra 
bulunan tutarm %10'u Turk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fikrasz uyarmca gene! 
kanuni yedek ak9eye eklenir. 

Turk Ticaret Kanunu'na gore ayrzlmasz gereken yedek ak9eler ile Esas Sozle§me'de veya kar 
dagztzm politikasmda pay sahipleri i9in belirlenen kar payz ayrzlmadzk9a, ba§ka yedek ak9e 
ayrzlmasma, ertesi yzla kar aktarzlmasma ve Yonetim Kurulu uyelerine, ortakhk 9ah§anlarma, 
vakiflara ve pay sahibi dz§mdaki ki§i ve kurumlara kardan pay dagztzlmasma karar 
verilemeyecegi gibi, pay sahipleri i9in belirlenen kar payz nakden odenmedik9e bu ki§ilere 
kardan pay dagztzlamaz. 

Sirket karmm ne kadarmm ve naszl dagztzlacagma, Sermaye Piyasasz Kurulu'nun konuya ili§kin 
duzenlemeleri ve Yonetim Kurulu 'nun onerisi de goz onune almarak, Gene! Kurul tarafindan 
karar verilir. 

Kar payz, dagztzm tarihi itibarzyla mevcut paylarzn tumune, bun/arm ihra9 ve iktisap tarihleri 
dikkate almmakszzm e§it olarak dagztzlzr. 

Bu Esas Sozle§me hukumlerine gore Gene! Kurul tarafindan verilen kar dagztzm kararz, ilgili 
yasal duzenlemelerde musaade edilmedigi surece geri almamaz. 

Yonetim Kurulu, Gene! Kurul tarafindan yetkilendirilmi§ olmak ve Sermaye Piyasasz Kanunu 
ve ilgili mevzuata uymak §artl ile ilgili faaliyet donemi ile sznzrlz kalmak uzere pay sahiplerine 
kar payz avansz dagztzlmasma karar verebilir. Gene! Kurul tarafindan Yonetim Kurulu 'na 
verilen kar payz avansz dagztzlmasz yetkisi, bu yetkinin verildigi faaliyet donemi ile szmrlzdzr. 
Kar payz avansz tutarmzn hesaplanmasznda ve dagztzmmda ilgili mevzuat hukumlerine uyulur. " 

25.12.2019 tarihinde yaptlan 2018 mali ytlma ili§kin olagan genel kurul toplant1smda, 
24.07.2020 tarinde yaptlan 2019 mali y1lma ili§kin olagan genel kurul toplant1smda, 18.11.2021 
tarihinde yaptlan 2020 mali ytlma ili§kin olagan genel kurul toplant1smda ve son olarak 
18.10.2022 tarinde yaptlan 2021 ytlma ili§kin olagan genel kurul toplant1smda herhangi bir kar 
dag1t1m karan almmam1§t1r. 

· 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 hususlarm bulunmad1g1 hakkmda ifade: 

Son 12 ay i9inde, Sirket aleyhine karara baglanmas1 halinde, Sirket'in faaliyeti, faaliyet 
sonu9lan veya mali durumu ilzerinde tek ba§ma veya hep birlikte onemli derecede olumsuz 
etkisi olabilecek herhangi bir idari i§lem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadtr. 
Sirket, faaliyetlerin olagan akt§l 9er9evesinde, zaman zaman k1ymetli evrak hukuku, miilkiyet 
hukuku ve i§ hukukuna ili§kin davalara taraf olmaktadtr. Faaliyetlerin olagan akt§l kapsammda 
Sirket'in yasal takiplere ve taleplere maruz kalmas1 soz konusu olabilmekte ve bu gibi talepler 
ve iddialar onemli ol9iide finansal ve idari kaynaklarm kullamlmasma yol a9abilmektedir. 

Sirket aleyhine a9tlm1§ toplam 21 dava bulunmaktadtr. Soz konusu derdest davalar i§9i ile 
i§veren uyu§mazhgma ili§kindir. Sirket'in taraf oldugu idari uyu§mazhk bulunmamaktadtr. 
Sirket aleyhine a91lm1§ o~an~da alarm top.1~~
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328.966,83 TL'dir. Ote yandan, Sirket tarafmdan ba~latilm1~ derdest icra takiplerinin toplam 
tutan, i~leyecek faiz harii;: olmak ilzere 192.331.304,90 TL olan 354 adet derdest icra takibi 
bulunmaktadir. Aynca, Sirket aleyhine ba~latilm1~ toplamda 3 adet derdest icra takibi 
bulunmaktadir. Soz konusu bu icra takiplerinin toplam tutan, i~leyecek faiz harii;: olmak ilzere 
15.798.701,94 TL'dir. 

23.8. izahnamede yer verilen denetime tabi tutulmu~ diger bilgiler: 

Yoktur. 

24. iHRA<; VE HALKA ARZ EDiLECEK PAYLARA iLi~KiN BiLGiLER 

24.1. ihra-; edilecek ve/veya borsada i~lem gorecek paylarm ISIN (uluslararas1 menkul 
k1ymet tammlama numaras1) veya ba~ka benzer tammlama kodu bilgisi dahil tilr ve 
gruplarma ili~kin bilgi: 

Sermaye artmm1 yoluyla ihrai;: edilerek halka arz edilecek paylara ili~kin bilgi a~ag1daki 
tabloda sunulmaktad1r. 

Halka Arz 

PaySay1smm 
Bir Oncesi Halka Arz 

Nama/ 
Halka Arz 

Paym Mevcut Sonras1 

Grubu Hamiline iµitiyazlar PaySaylSI Oncesi Grup Nominal 
Toplam 

(TL) 
<;1kardm1~ Sermayeye 

PaySayisma Sermayeye 
Oldugu 

Oram(%) Degeri Oram 
(TL) 

(%) 

B Nama - 20.042.502 53,51 1,00 20.042.502 40,12 

Halka arz edilecek paylara ili~kin ISIN kodu SPK onaymm ardmdan temin edilecektir. 

a) i-; kaynaklardan yapdan sermaye artmmmm kaynaklar1 hakkmda bilgi: 

ii;: kaynaklardan sermaye artmm1 yapilmayacaktir. 

Oram 

(%) 

28,63 

b) i-; kaynaklardan artmlarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dagitdacak paylar ile 
ilgili bilgi: 

ii;: kaynaklardan sermaye artmm1 yapilmayacaktir. 

c) Bedelsiz olarak verilecek paylarm dag1tim esaslar1: 

ii;: kaynaklardan sermaye artmm1 yapilmayacaktir . 

. 24.2. Paylarm hang_i mevzuata gore olu~t~ruldugu: 

Sirket'in merkezi Tiirkiye'de bulunmaktad1r ve Sirket Tiirk hukukuna tabidir. Si~ket'in paylan 
sermaye piyasas1 mevzuat1 kapsammda olu~turulmu~tur. 

24.3. Paylarm kaydile~tirilip kaydile~tirilmedigi hakkmda bilgi: 1 0 Mart 2U23 
Sirket'in paylan heniiz kaydile~tirilmemi~ olup, halka arz i;:ah~malan sirasmda kaydile~tirme 
esaslan i;:eri;:evesinde MKK nezdinde kaydile~tirilmesi planlanmaktadir. 

24.4. Paylarm hangi para birimine gore ihra~ edildigi hakkmda bilgi: 

Paylar Tiirk Liras1 cinsinden satl~a sunulacaktir. 

24.5. Kis1tlamalar da dahil olmak ilzere paylara ili~kin haklar ve bu haklar1 kullanma 
prosedilril hakkmda bilgi: 

Sat 1 a llacak a lar, ii ili m at uyarmca pay sahiplerine a~ag1daki haklan saglamaktadir: 
182 . 

f'\ Si · -1910-0016 
1 

~ www.ykyalirim.com,lr 



Kardan Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507, SPKn md. 19): Pay sahipleri, Sirket genel kurulu 
tarafmdan belirlenecek kar dag1t1m politikalan i;en;evesinde ve ilgili mevzuat hiiklimlerine 
uygun olarak dag1tilan kardan pay alma hakkma sahiptir. 

• Hak Kazamlan Tarih: Sermaye Piyasas1 Kanum.i madde 19 ve Kar Pay1 Tebligi 
uyarmca, halka a91k ortakhklarda kar pay1, dag1t1m tarihi itibanyla mevcut paylann 
tiimiine, bunlarm ihrai; ve iktisap tarihleri dikkate almmaks1zm e~it olarak dag1t1hr. 

• Zamana~1m1: Kar Pay1 Tebligi uyarmca, ortaklar ve kara katilan diger kimseler 
tarafmdan tahsil edilmeyen kar pay1 bedelleri 2308 say1h "Sirketlerin Miiruru Zamana 
Ugrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye intikali Hakkmda Kanun" 
hiiklimleri uyarmca dag1t1m tarihinden itibaren be~ yilda zaman a~1mma ugrar. Bununla 
birlikte, 2308 say1h "Sirketlerin Miiruru Zamana Ugrayan Kupon Tahvilat ve Pay 
Bedellerinin Hazineye intikali Hakkmda Kanun'un zamana~1mm1 diizenleyen 
hiikiimleri Anayasa Mahkemesi'nin 20.06.2019 tarih ve 30807 say1h Resmi Gazete'de 
yay1mlanan, 10.04.2019 T., 2018/136 E. ve 2019/21 K. say1h karan ile iptal edilmi~tir. 

• Hakkm kullammma ili~kin sm1rlamalar ve bu hakkm yurt d1~mda yerle~ik pay 
sahipleri tarafmdan kullamm prosediirii: Yoktur. 

• Kar pay1 oram veya hesaplanma yontemi, odemelerin donemleri ve kiimiilatif 
mahiyette olup olmad1g1: Esas sozle~me hiikiimlerine uygun olarak TTK, sermaye 
piyasas1 mevzuat1 ve genel kabul goren muhasebe ilkelerine gore tespit edilir ve 
dag1t1hr. Dag1tllmasma karar verilen karm dag1t1m ~ekli ve zamam, yonetim kurulunun 
bu konudaki teklifi iizerine genel kurulca kararla~tmhr. 

• Kar pay1 avans1: Genel kurul, SPKn ve ilgili diger mevzuat 9er9evesinde pay 
sahiplerine kar pay1 avans1 dag1t1lmasma karar verebilir. Kar pay1 avans1 tutanmn 
hesaplanmasmda ve dag1t1mmda ilgili mevzuat hiikiimlerine uyulur. Bu amai;la, ilgili 
hesap donemiyle sm1rh olmak iizere genel kurul karanyla yonetim kuruluna yetki 
verilebilir 

Yeni Pay Alma Hakk1 (TTK md. 461, kayith sermaye sistemindeki ortakhklar i~in SPKn 
md. 18): TTK'nm 461 'inci maddesi uyannca, her pay sahibi, yeni 91kanlan paylan, mevcut 
paylarmm sermayeye oranma gore, alma hakkm1 haizdir. Ancak kay1th sermaye sistemindeki 
ortakhklar ii;in SPKn'nun 18'inci maddesi ve II-18.1 say1h Kay1th Sermaye Sistemi Tebligi 
uyarmca, bu hak pay sahipleri arasmda e~itsizlige yol ai;acak ~ekilde kullamlmad1g1 siirece, 
yonetim kurulu tarafmdan s1mrlandmlabilir. Yonetim kurulu, gerekli gordiigii takdirde sermaye 

· art1~mda mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakkm1 · s1mrlandmlmasma <lair karar alma 
konusunda Esas Sozle~me'de yetkilendirilmi~tir. 
. . . . . 

Bedelsiz Pay Edinme Hakk1 (TTK md. 462, SPKn md. 19): Sirket'in sermaye artmmlarmda, 
bedelsiz paylar artmm tarihindeki mevcut paylara dag1t1hr. 

Tasfiyeden Pay Alma Hakk1 (TTK md. 507): Sirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, 
esas sozle~mede sona eren ~irketin mal varhgmm kullamlmasma ili~kin, ba~ka bir hiiklim 
bulunmad1g1 takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara pay1 oranmda kat1hr. 

Genel Kurula Davet ve Katdma Hakk1 (TTK md. 414, 415, 425, 436, SPKn md. 29, 30): 
Genel kurula kat1lma ve oy kullanma hakk1, pay sahibinin paylanm herhangi bir kurulu~ 
nezdinde depo etmesi ~artma baglanamaz. Paylan kayden izlenen halka a91k ortakhklarm genel 
kurul toplant1larma, yonetim kurulu tarafmdan MKK'dan saglanan pay sahipleri listesi dikkate 
almarak olu~turulan haz1r bulunanlar listesipde,:)lc(i'-yer.,,;a~n pay sahipleri katilabilir. Bu listede 
a bulunan hak sahipleri kim "k gosterer~!(=g~p~1-Rrlrrifl~i.hrlar. 
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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 hakkm1 haizdir. Pay sahipleri, oy haklanm gene! kurulda, 
paylannm toplam itibari degeriyle orant1h 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 
kurulunun kar dag1tim onerisi, genel kurulun toplantismdan en az Uc; hafta once, §irketin 
merkez ve §Ubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine haz1r bulundurulur. Bunlardan finansal 
tablolar ve konsolide tablolar bir ytl silre ile merkezde ve §Ubelerde pay sahiplerinin bilgi 
edinmelerine ac;1k tutulur. Her pay sahibi, gideri §irkete ait olmak ilzere gelir tablosuyla 
bilanc;onun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi gene! kurulda, yonetim kurulundan, §irketin i§leri; 
denetc;ilerden denetimin yaptlma §ekli ve sonuc;lan hakkmda bilgi isteyebilir. Bilgi verme 
yilkilmil, §irketin bagh §irketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dilrilstlilk 
ilkeleri bak1mmdan ozenli ve gerc;ege uygun olmahd1r. 

iptal Davas1 A~ma Hakk1 (TTK md. 445- 451, kaylfh sermaye sistemindeki ortakhklar 
i~in SPKn md. 18/6, 20/2): Yonetim kurulunun kay1th sermaye sistemine ili§kin esaslar 
c;en;evesinde ald1g1 kararlar aleyhine, gene! kurul kararlarmm iptaline ili§kin hilkilmler 
c;erc;evesinde yonetim kurulu ilyeleri veya haklan ihlal edilen pay sahipleri, kararm ilanmdan 
itibaren otuz giln ic;inde ortakhk merkezinin bulundugu yer ticaret mahkemesinde iptal davas1 
ac;abilirler. 

Kusurlarma ve durumun gereklerine gore zararlar §ahsen kendilerine yilkletilebildigi olc;ilde 
yonetim kurulu ilyeleri ve haz1rlad1klan raporlarla sm1rh olarak bag1ms1z denetimi yapanlar, 
ara donem finansal tablolarmm gerc;egi dilrilst bir §ekilde yans1tmamasmdan veya mevzuat ile 
muhasebe ilke ve kurallarma uygun olarak dilzenlenmemi§ olmas1 nedeniyle dag1tilan kar pay1 
avansmm dogru olmamasmdan dogan zararlar ic;in ortakhga, pay sahiplerine, ortakhk 
alacakhlarma ve aynca dogrudan dogruya olmak ilzere kar pay1 avansmm kararla§tmld1g1 veya 
odendigi hesap donemi ic;inde pay iktisap etmi~ bulunan ki§ilere kar~1 sorumludurlar. Hukuki 
sorumluluk doguran hallerin varhg1 halinde, pay sahipleri ve yonetim kurulu i.iyeleri tarafmdan 
karann ilanmdan itibaren otuz giln ic;inde, iptal davas1 ac;Ilabilir. 

Gene! kurul toplantismda haz1r bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini 
tutanaga gec;irten, toplant1da haz1r bulunsun veya bulunmasm, olumsuz oy kullanm1§ olsun ya 
da olmasm; c;agrmm usulilne gore yaptlmad1gm1, gilndemin geregi gibi ilan edilmedigini, gene! 
kurula kat1lma yetkisi bulunmayan ki~ilerin veya temsilcilerinin toplant1ya kat1hp oy 
kulland1klanm, gene! kurula kat1lmasma ve oy kullanmasma haks1z olarak izin verilmedigini ve 
yukanda saytlan aykmhklarm gene! kurul kararmm almmasinda etkili oldugunu ileti silren pay 
sahipleri, kanun veya esas sozle~me hilkilmlerine ve ozellikle dilrilstlilk kuralma aykm olan 
gene! kurul kararlan aleyhine, karar tarihinden itibaren ilc; ay ic;inde iptal davas1 ac;abilirler. 

Azmhk Haklan (TTK md. 411, 412, 420, 439): Sermayenin en az yirmide birini olu~turan 
pay sahipleri, yonetim kurulundan, yaz1h olarak gerektirici sebepleri ve gilndemi belirterek, 
gene! kurulu toplantiya c;ag1rmasm1 veya gene! kurul zaten toplanacak ise, karara baglanmasm1 
istedikleri konulan gilndeme koymasm1 isteyebilirler. Pay sahiplerinin c;agr1 veya gilndeme 
madde konulmasma ili~kin istemleri yonetim kurulu tarafmdan reddedildigi veya isteme yedi i~ 
gilnil ic;inde olumlu cevap verilmedigi takdirde, aym pay sahiplerinin ba~vurusu ilzerine, gene! 
kurulun toplant1ya c;agnlmasma ~irket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesi 
karar verebilir. 

Gene! kurulun ozel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az yirmide birini 
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pay sahipleri ii<; ay i<;inde ~irket merkezinin bulundugu yer asliye ticaret mahkemesinden ozel 
denet<;i atamasm1 isteyebilir. 

Hakh sebeplerin varhgmda, sermayenin en az yirmide birini temsil eden paylarm sahipleri, 
~irketin merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden ~irketin feshine karar 
verilmesini isteyebilirler. Kurucularm, yonetim kurulu ilyelerinin, denet9ilerin, ~irketin 
kurulu~undan ve sermaye artmmmdan dogan sorumluluklan, ~irketin tescili tarihinden itibaren 
dort y1l ge9medik9e sulh ve ibra yoluyla kaldmlamaz. Bu silrenin ge<ymesinden sonra da sulh 
ve ibra ancak genel kurulun onay1yla ge<yerlilik kazamr. Bununla beraber, esas sermayenin 
yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranm onaylanmasma kar~1 iseler, sulh ve ibra 
genel kurulca onaylanmaz. 

Ozel Denetim isteme Hakk1 (TTK md. 438, 439): Her pay sahibi, pay sahipligi haklarmm 
kullamlabilmesi i9in gerekli oldugu takdirde ve. bilgi alma veya inceleme hakk1 daha once . 
kullamlm1~sa, belirli olaylarm ozel bir denetimle a91khga kavu~turulmasm1, gilndemde yer 
almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, ~irket veya her bir pay 
sahibi otuz giln i<;inde, ~irket merkezinin bulundugu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir 
ozel denet<yi atanmas1m isteyebilir. 

Ortakhktan Aynlma Hakk1 (SPKn md.24): Onemli nitelikteki i~lemlere ili~kin genel kurul 
toplantlsma kat1hp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet ~erhini toplant1 tutanagma i~leten pay 
sahipleri, paylanm ~irkete satarak aynlma hakkma sahiptir. 

Ortakhktan (;1karma ve Satma Hakk1 (SPKn md. 27): Pay ahm teklifi sonucunda veya 
birlikte hareket etmek de dahil olmak ilzere ba~ka bir ~ekilde sahip olunan paylarm ~irketin oy 
haklannm Ku~lca belirlenen orana veya daha fazlasma ula~mas1 durumunda, paya sahip olan 
bu ki~iler a91smdan azmhkta kalan pay sahiplerini ~irketten 91karma hakk1 dogar. Bu ki~iler, 
Sermaye Piyasas1 Kurulu tarafmdan belirlenen silre i<;inde, azmhkta kalan ortaklarm paylarmm 
iptalini ve bunlar kar~1hg1 .-;1kanlacak yeni paylarm kendilerine satilmasm1 ~irket'ten talep 
edebilirler. 

24.6. Paylarm ihracma ili~kin yetkili organ kararlan: 

• ~irket'in 20.02.2023 tarih ve 2023-02 say1h Yonetim Kurulu karan kapsammda, ~irket 
91kanlm1~ sermayesinin 49.957.498 TL'den 70.000.000 TL'ye 91kanlmasma, artmlan 
20.042.502 TL'ye tekabill eden 20.042.502 adet nama yaz1h B Grubu paym, mevcut 
ortaklarm yeni pay alma haklan tamamen k1s1tlanarak, Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun, 
ilgili teblig ve hilkilmleri dogrultusunda tamamen halka arz edilmesine, 

• Sermaye artmm1 kapsammda ihra<y edilen 20.042.502 TL'ye tekabill eden 20.042.502 
adet nama yaz1h B Grubu paym, talep toplama i;ah~malan sonucunda belirlenecek halka 
arz fiyatmdan, primli olarak 91kanlmasma ·ve 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanunu ve · 
Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun teblig ve diger diizenlemeleri dahil olmak ilzere ilgili 
mevzuat kapsammda halka arz edilmesine 

karar verilmi~tir. 

24.7. Halka arz edilecek paylar iizerinde, paylarm devir ve tedaviiliinii k1sdlay1c1 veya 
pay sahibinin 
ili~kin bilgi: 

Yoktur. 

haklarm1 kullanmasma en gel. olacak kayitlarm bulunup bulunmad1gma 
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· 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 kontrolilnil saglayan paylarm veya oy haklarmm iktisap 
edilmesi halinde soz konusu paylarm veya oy haklarmm iktisabmm kamuya a91kland1g1 tarihte 
pay sahibi olan diger ortaklarm paylanm satm almak ilzere teklif yaptlmas1 zorunlu olup, halka 
a91k anonim ortakhklarm pay sahiplerine yaptlacak pay ahm teklifine ili~kin esaslar Kurul'un 
pay ahm teklifine ili~kin dilzenlemelerinde yer almaktadir. 

Pay ahm teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak ilzere ba~ka bir 
~ekilde sahip olunan paylarm 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 91karma hakk1 dogar. Bu ki~iler, Kurulca belirlenen 
silre i9inde, azmhkta kalan . ortaklarm paylannm iptalini ve bunlar kar~1hg1 91kanlacak yeni 
paylarm kendilerine sat1lmasm1 ortakhktan talep edebilirler. Sat1m bedeli, SPKn'nun 24 ilncil 
maddesi 9er9evesinde belirlenir. 

Yukanda yer alan ~artlar 9er9evesinde ortakhktan 91karma hakkmm dogdugu durumlarda, 
azmhkta kalan pay sahipleri a91smdan satma hakk1 dogar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen 
silre i9inde, paylarmm 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 ilncil maddesinde yer alan onemli nitelikteki. i~lemlere ili~kin genel kurul 
toplantlsma katihp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanaga ge9irten pay sahipleri, 
paylanm halka a91k ortakhga satarak aynlma hakkma sahiptir. Kurul, halka a91k ortakhgm 
niteligine gore, aynlma hakkm1, aynlma hakkma konu onemli nitelikteki i~lemin kamuya 
a91kland1g1 tarihte sahip olunan paylar i9in kullamlabilmesine ili~kin esaslan belirlemeye 
yetkilidir. Halka a91k ortakhk bu paylan pay sahibinin talebi ilzerine, Kurulca belirlenecek 
esaslara gore adil bir bedel ilzerinden satm almakla yilkilmlildilr. Halka a91k anonim 
ortakhklarda pay sahiplerinin aynlma hakkma ili~kin esaslar Kurul'un onemli nitelikteki 
i~lemler ve aynlma hakkma ili~kin dilzenlemelerinde yer almaktadir. 

Pay sahibinin SPKn'nun 23 ilncil maddesinde belirtilen onemli nitelikteki i~lemlere 
ili~kin genel kurul toplant1sma kat1lmasma veya oy kullanmasma haks1z bir bi9imde izin 
verilmemesi, 9agrmm usulilne gore yaptlmamas1 veya gilndemin geregi gibi ilan edilmemesi 
hallerinde, genel kurul kararlarma · muh~lif kalma ve muhalefet ~erhini tutanaga kaydettirme 
~arti aranmaksizm bir onceki paragraftaki hilkilm uygulamr. 

24.9 . . Cari yd ve bir onceki ydda ihra~~mm paylar1 iizerinde ii~iincii ki~iler tarafmdan 
ger~ekle~tirilen ele ge~irme teklifleri ile soz konusu tekliflerin fiyat ve sonu~lar1 hakkmda 
bilgi: 

Yoktur. 

25. HALKA ARZA iLi~KiN HUSUSLAR 

25.1. Halka arzm ko~ullar1, halka arza ili~kin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka 
arza katdmak i~in yapdmas1 gerekenler 

25.1.1. Halka arzm tabi oldugu ko~ullar: 

Halka arz sonrasmda paylarm Borsa ~tl!JlPijJ;pa i~lem gorebilmesi i9in Borsa istanbul'un 
uygun goril~ilniln almmas1 gerekm !ged!if:a,p·r~ttJst~nbul'un goril~ilne izahname'nin I numarah 
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Halka arzda Kurul ve Borsa istanbul d1~mda ba~ka bir kurumun onayma gerek 
bulunmamaktadir. 

25.1.2. Halka arz edilen paylarm nominal degeri: 

Sermaye artmm1 yoluyla ihra9 edilerek halka arz edilecek B grubu paylarm nominal degeri 
20.042.502 TL olup ~irket'in halka arz sonras1 91kanlm1~ sermayesine oram %28,63'tiir. 

Halka arz edilecek paylara ili~kin bilgi a~ag1daki tabloda sunulmaktad1r: 

Halka Arz 

Nama/ Hamiline 
Birim 

.Halka Arz Edilen Toplam Sonras1 
Grubu 

Oldugu 
Nominal 

Pay Adedi NominalDeger Sermayeye 
Deger(fL) Oram(%) 

B Nama 1 20.042.502 20.042.502 TL %28,63 

~irket kay1th sermaye sistemini tercih etmi~ olup, halka arz sonucu sermaye artmm1 ile 
olu~turulan paylardan sattlamayan paylar yonetim kurulu tarafmdan iptal edileceginden, boyle 
bir durumun ger9ekle~mesi halinde, 91kanlm1~ sermaye tutan ve mevcut 91kanlm1~ sermayeye 
oram degi~ebilecektir. Nihai tutar ve oran yonetim kurulu karan ile belirlenecek olup, SPK'nm 
onaym1 takiben tescil ve ilan edilecektir. 

25.1.3. Halka ~rz siiresi ile halka arza kahhm hakkmda bilgi: 

25.1.3.1. Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 

Halka Arz Edilecek Paylar i9in 3 (il9) i~ gilnil boyunca talep toplanacaktir. Bu silrenin 
ba~lang19 ve biti~ tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satl~ duyurusunda belirtilecektir. 
Halka arzm 2023 ytlmm ilk yansmda yaptlmas1 planlanmaktad1r. 

25.1.3.2. Halka arza ba~vuru siireci: 

a) Sah~ yontemi ve ba~vuru ~ekli: 

Sah~ Yontemi: 

~irket paylannm halka arz1, Yap1 Kredi Yatmm liderliginde olu~turulan konsorsiyum 
tarafmdan II-5.2 say1h Sermaye Piyasas1 Ara9lanmn Sat1~1 Tebligi'nde tammlanan "Sabit Fiyat 
ile Talep Toplama" ve "En iyi Gayret Arac1hg1" yontemiyle ger9ekle~tirilecektir. 

Ba~vuru ~ekli: 

~irket paylarmm halka arzmda talepte bulunacak yatmmctlar; ~irket <;ah~anlan, Yurt i9i 
Bireysel Yatmmctlar, Yurt i9i Kurumsal Yatmmctlar ve Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmctlar'dir. 

Halka arza yatmmctlarm; ~irket <;ah~anlan, Yurt i9i Bireysel Yatmmctlar, Yurt i9i Kurumsal 
Yatmmctlar ve Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmctlar tahsisat gruplanndan sadece birine dahil 
olacak ~ekilde ba~vurmas1 esastir. 

~irket paylarmm halka arzmda talepte bulunacak yatmmctlar a~ag1daki ~ekilde 
gruplandmlm1~tir: 

a) ~irket (:ah~anlan: ~irket'in, Eksim Yatmm Holding ve bagh ortakhklarmm 9ah~tlg1 
pozisyona bak1lmaks1zm bordrolu 9ah~am olan ger9ek ki~iler bu gruba dahildir. <;ah~anlarm 
belirlenmesinde ~irket tarafmdan Yap1 Kredi Yatmm'a talep toplama ba~lang1cmdan once 
iletilen liste esas almacaktir. 
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b) Yurt i~i Bireysel Yatmmcilar: : Yurt di§mda i§t;i, serbest meslek ve mi.istakil i§ sahipleri 
dahil Ti.irkiye'de ikametgah sahibi gerr;ek ve ti.izel ki§iler ile yerle§mek niyetiyle bir takvim yih 
ir;inde Ti.irkiye'de devamh olarak 6 aydan fazla oturanlan ve Kuzey Kibns Ti.irk Cumhuriyeti 
vatanda§lanm da kapsamak i.izere, a§agida tammlanan Kurumsal Yatmmctlar ve Yurt Di§i 
Kurumsal yatmmcilar tammlan di§mda kalan ve Yurt ir;i merkezi Ti.irkiye'de bulunan ti.im 
ti.izel ki§ilerdir. (Anonim ve limited §irketler bu kategoriden ba§vurabilir.) 

c) Yurt i~i Kurumsal Yatmmcilar: Merkezi Ti.irkiye'de bulunan; 

- Araci kurumlar, bankalar, portfoy yonetim §irketleri, kolektif yatmm kurulu§lan, emeklilik 
yatmm fonlan, sigorta §irketleri, ipotek finansmam kurulu§lan, varhk yonetim §irketleri, 

- Emekli ve yardim sandiklan, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayih Sosyal Sigortalar 
Kanunu'nun ger;ici 20. maddesi uyarmca kurulmu§ olan sandiklar, 

- Kamu kurum ve kurulu§lan, Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, 

- Nitelikleri itibanyla bu kurumlara benZer oldugu Kurul'ca kabul edilebilecek diger 
kurulu§lar, · 

d) Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmcilar: Ti.irk Parasi Kiymetini Koruma Hakkmda 32 Sayih 
Karar'la tammlanan yurt di§mda yerle§ik olan, araci kurumlar, bankalar, portfoy yonetim 
§irketleri, kolektif yatmm kurulu§lan, emeklilik yatmm fonlan, sigorta §irketleri, ipotek 
finansman kurulu§lan, varhk yonetim §irketleri ile bunlara muadil yurt di§mda yerle§ik 
kurulu§lar, emekli ve yardim sandiklan ve vakiflar ile Di.inya Bankasi, A vrupa imar ve 
Kalkmma Bankasi ve Uluslararasi Para Fonu gibi uluslararasi kuruh.i§lardir. Paylar, Ti.irk 
mevzuati uyarmca BiST'te i§lem gorecek §ekilde halka arz edildiginden, bu kategoriden talepte 
bulunan yatmmctlar paylan Ti.irkiye'de satm alacaklardir. 

Halka Arz Edilen Paylann; 

• 601.276 adedi (%3) Sirket ~ah§anlarma 

• 11.424.226 adedi (%57) Yurt ir;i Bireysel Yatmmctlara 

• 7.014.875 adedi (%35) Yurt ir;i Kurumsal Yatmmctlara 

• 1.002.125 adedi (%5) Yurt Di§i Kurumsal Yatmmctlara 

tahsis edilmi§tir. 

Sirket paylanmn halka arzma katilmak isteyen Yurt ir;i Bireysel Yatmmctlar'm halka arz talep 
toplama si.iresi ir;inde ve i§bu izahname;nin 25.1.3.2. (c) boliimi.inde belirtilen ba§vuru 
yerlerindeki Konsorsiyum 0-yeleri'nin merkez, §Ube ve acentelerine, Sirket ~ah§anlan'mn ise 
ba§vuru yerlerinde belirtilen Yapi Kredi Yatmm'm rrierkez, §Ube ve acentelerine ba§vurarak 
talep formu doldurmalan gerekmektedir. Y atmmctlar; talep formunda, talep ettikleri pay 
adedini belirteceklerdir. 

Sirket ~ah§anlan, Yurt ir;i Kurumsal Yatmmctlar ve Yurt Di§i Kurumsal Yatmmcilar sadece 
Yapi Kredi Yatmm'a ba§vuruda bulunabileceklerdir. 

Talepte bulunacak yatmmctlar, a§agida belirtilen belgeleri, talep formlarma ekleyeceklerdir: 

1. Ger~ek ~i Yatir1mcilar: Kimlik (ni.ifus ci.izdam veya si.iri.ici.i belgesi veya pasaport) 
fotokopisi. 

2. Tiizel Ki~i Yatmmcilar: imza sirki.ilerinin_J}Pter,4a.;sdikli omegi, kurulu§ gazetesi, vergi 
levhasi ve ticaret sicili kayit belgesi tokopi_sit\ /' (_: i ·i,(\ 
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internet, telefon bankac1hg1 veya ATM'ler vas1tas1 ile talepte bulunacak yatmmcllarm, internet 
~ubesi, telefon bankac1hg1 ~ubesi veya A TM' de i~lem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon 
bankac1hg1 hesaplannm olmas1, interaktif bankac1hk taahhiitnamesi imzalam1~ olmalan 
ve/veya ATM'de kullamlan manyetik kartlannm olmas1) ~art1 aranacaktir. 
Toplanan talepler her bir tahsis grubu igin ayn ayn bir araya getirildikten sonra, II-5.2 say1h 
Sermaye Piyasas1 Araglannm Sat1~1 Tebligi'nin ekinde yer alan talep formuna gore igermesi 
gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kibns Ti.irk Cumhuriyeti vatanda~lan ile Tiirkiye'de yerle~ik 
yabanc1 uyruklular d1~mda kalan bireysel yatmrncllarm T.C. kirnlik nurnarasm1 igermeyen 
kay1tlan iptal edilerek dag1tmia dahil edilmeyecektir. Eksikligi nedeniyle iptal edilen kay1tlar, 
talep listelerinden g1kar1ld1ktan ve talepler her bir tahsis grubu bazmda aynld1ktan sonra nihai 
talep adedi belirlenecektir. . 
Kendi grubu ic;erisinde "e~it dag1t1rn yonterni"ne gore dag1t1rn yap1lacak Yurt Igi Bireysel 
Yatmmc1lar ve ~irket <;ah~anlan grubu igerisinde yer alan yatmmc1larm mii~terek hesaplardan 
girdilqeri talepler iptal edilerek dag1tlma dahil edilmeyecektir. 
Yurt Igi Bireysel Yatmmc1lar ve ~irket <;ah~anlan tarafmdan iletilen talepler miikerrer 
taramadan gegirilecek ve en yiiksek _rniktarh talepleri d1~mdaki diger talepleri iptal edilerek 
dag1t1ma konu edilmeyecektir. Yurt Igi Bireysel Yatmmc1lar grubundaki bir yatmmcmm en 
yiiksek miktarh talebini birden fazla konsorsiyum liyesinden iletmesi durumunda dag1t1ma 
konu olacak talep Yap1 Kredi Yatmm tarafmdan belirlenecektir.Bilgi eksikligi nedeniyle iptal 
edilen kay1tlar ile Izahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsammda uygulanmas1 durumunda 
mlikerrer tarama sonucu dag1tlma dahil edilrneyecek kay1tlar talep listelerinden g1kanld1ktan ve 
talepler her bir tahsis grubu bazmda aynld1ktan sonra ba~vuru taleplerinin sat1~a sunulan pay 
rniktarmdan az ya da e~it olrnas1 halinde biittin talepler kar~ilamr. Taleplerin sat1~a sunulan pay 
rniktarmdan fazla olmas1 dururnunda her bir tahsisat grubuna dag1tlm, a~ag1da belirtilen ~ekllde 
kendi iginde ayn ayn yapllacakt1r: 
1;,irket <;ah~anlarma Dagit1m: E~it dag1t1rn yonternine gore yapllacaktir. Bu grup igin 
taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olmas1 halinde biittin talepler kar~tlanacaktir. 
Bu grup igin taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olrnas1 durumunda tahsis 
edilen pay rniktar1 talepte bulunan yatmrnc1 say1sma boliinlir ve bu suretle bulunan tutar ve 
altmdaki ahrn talepleri kar~tlamr. Kalan tutarlar, talebi tamarnen kar~1lanamayan yatmmc1 
say1sma boli.inerek aym ~ekilde dag1tilir. Bu ~ekildeki dag1t1m i~lernine bu grup igin tahsis 
edilerek satl~a sunulan sermaye piyasas1 araglanmn tamam1 dag1t1lmcaya kadar devam olunur. 
Dag1tlm sonucunda ortaya g1kan miktarlar, miktar konusunda bir alt smir koyan yatmmc1lar 
ag1smdan gozden gegirilir. Miktann bu alt smmn altmda kalmas1 halinde yatmmc1 istegine 
uygun olarak listeden g1kanhr ve bu miktarlar tekrar dag1t1rna tabi tutulur. Dag1tlm 
hesaplamalannda kiisurat ortaya g1krnas1 durumunda, kiisurat tama iblag edilerek talebi 
tamarnen kar~1lanamayan yatmrncllar arasmda, Konsorsiyum Lideri ve Sirket'in uygun 
gordiigi.i ~ekilde dag1tlrn yap1hr. 
Yurt I~i Bireysel Yatmmcdara Dag1tim: E~it dag1t1m yonternine gore yap1lacakt1r. Bu grup 
igin taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olmas1 halinde biiti.in talepler 
kar~Ilanacaktir. Bu grup igin taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olrnas1 
durumunda tahsis edilen pay rniktan talepte bulunan yatmrnc1 say1sma boliiniir ve bu suretle 
bulunan tutar ve altmdaki ahm talepleri kar~ilamr. Kalan tutarlar, talebi tarnamen 
kar~1lanamayan yatmmc1 say1sma boli.inerek aym ~ekilde dag1tihr. Bu ~ekildeki dag1t1m , 
i~lernine bu grup igin tahsis edilerek sat1~a sunulan serrnaye piyasas1 araglannm tamarru 1 

dag1t1lmcaya kadar devam olunur. Dag1t1m sonucunda ortaya c;1kan rniktarlar, rniktar 
konusunda bir alt smir koyan yatmmc1lar ag1smdan gozden gegirilir. Miktarm bu alt smmn 
altmda kalrnas1 halinde yatmmc1 istegine uygun olarak listeden g1kanhr ve bu rniktarlar tekrar 
dag1t1rna tabi tutulur. Dag1t1m hesaplamalarmda kiisurat ortaya g1kmas1 durumunda, ki.isurat 
tama iblag edilerek talebi tamamen kar~tlanarnayan yatmmc1lar arasmda, Konsorsiyum Lideri 
ve Sirt<.et'in uygun gordiigli ~ekilde dag1tlm yap1hr. . 
Yurt I~i Kurumsal Yabnmcdara Dag1tim: Her bir Yurt Igi Kurumsal Yatmrnc1'ya verilecek 
pay miktarma Yap1 Kredi Yatmm'm _onerileri de dikkate almarak Sirket tarafmdan karar 
verilecektir. Yap1 Kredi Yatmrn, Yurt Igi Kurumsal Yatmmcllar kategorisindeki yatmmcmm 
talebini kabul edip etmernekte serbest olacakt1r. 
Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmcdara Dag1tim: Her bir Yurt D1~1 Kururnsal Yatmmc1'ya 
verilecek pay rniktarma Yap1 Ki·edi Yatmrn'm onerileri de dikkate almarak Sirket tarafmdan 
karar verilecektir. 
Tiim yatmmc1 gruplarma g1t1m yap1hrken, dag1t1m sonucu ortaya g1kan rniktarlar alt smir 
koyan yatir~rnctlar ag1S1 _n g_?zden gegirilec~0.rJ"~Ya'"~!!rnn miktarm bu alt ~mmn altmda 
kalmas1 hal nde yatir c1 1stegme uygun ~rlrk.::Ii~,t~d~Q.:i.,,~1~arllacak ve bu rruktarlar tekrar 
dag1t1ma tab tutula ktir. /} /\::i ,:- :> ·___ ~t;s:.l, 
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Yatmmc1 gruplanna belirtilen yontemlere gore dag1tlm yap1hrken, hesaplamalarda kilsurat 
ortaya 91kmasmdan dolay1 dag1t1lamayan paylar, pay talebi tamamen kar§1lanamayan 
yatmmcilar arasmda Yap1 Kredi Yatmm ve ~irket'in uygun gordilgil §ekilde dag1tilacaktir. 

Yap1 Kredi Yatmm, talep toplama silresinin bitimini izleyen en ge9 2 i§ gilnil i9erisinde dag1t1m 
listelerini, her bir tahsis grubu i9in ayn ayn kesinle§tirerek ~irket'e verecektir. ~irket, dag1t1m 
listelerini en ge9 kendisine teslim edilen giln i9erisinde onaylayacak ve onay1 Yap1 Kredi 
Yatmm'a bildirecektir. 

b) Pay bedellerinin odenme yeri, ~ekli ve siiresine ili~kin bilgi: 

Tilm yatmmc1lar taleplerini talep ettikleri pay adedi §eklinde Konsorsiyum Uyeleri'ne 
ileteceklerdir. Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar ve Yurt DI§I Kurumsal Yatmmc1lar pay 
bedellerini talep anmda odemeyebileceklerdir. Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar ve Yurt DI§I 
Kurumsal Yatmmcilar, almaya hak kazand1klan pay miktarmm halka arz fiyat1 ile 9arpilmas1 
sonucu olu§acak pay bedelini dag1tlm listelerinin onaylanmasm1 takip eden ikinci i§gilnil saat 
12:00'ye kadar talepte bulunduklan Konsorsiyum Uyesi'ne odeyeceklerdir. Yurt i9i Kurumsal 
Yatmmc1lar ve Yurt DI§I Kurumsal Yatmmc1lar'm talep anmda veya bu §ekilde sonradan 
yapacaklan odemeler nakden yapilacaktir. 

~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar talep ettikleri pay bedelini k1smen veya 
tamamen nakden yat1rabilecekleri gibi, k1smen veya tamamen yatmm hesaplannda mevcut 
olan ve a§ag1daki tabloda belirtilen daha once farkh bir i§leme teminat olarak gosterilmemi§ ve 
ilzerinde herhangi bir blokaj olmayan k1ymetlerin ve/veya dovizlerin bir veya birka91m teminat 
gostermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. ~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel 
Yatmmc1lar a§ag1daki odeme se9eneklerinden bir veya birden fazlasm1 se9erek talepte 
bulunabilirler. ~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar i9in "Talep Bedeli", talep 
ettikleri pay adetleri ile halka arz fiyatl 9arp1m1 sonucu ortaya 91kacak tutardir. 

Yatmmcilar dag1t1m listelerinin onaylanmasmdan sonra almaya hak kazand1klan paylann 
bedellerini odemekten imtina edemezler. Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar ve Yurt DI§I 
Kurumsal Yatmmcilar'a ili§kin yatmmcilarm pay bedellerinin odenmemesi ile ilgili risk Yap1 
Kredi Yatmm'a ait olup, Yap1 Kredi Yatmm, dag1tlm listesinin konsorsiyuma iletilmesini takip 
eden iki i§ gilnil i9erisinde ilgili pay bedellerini halka arza ozel hesabma yat1rmak zorundad1r. 
Talebi giren yetkili kurulu§ Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar kategorisindeki yatmmcmm 
talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktir. 

Nakden Odeme: 

~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar talep ettikleri pay adedine ili§kin Talep 
Bedeli'ni nakden ve/veya hesaben yat1rabileceklerdir. Halka arzda kredi kart1 ile odeme yoluyla 
talep toplanrilayacaktir. 

Blokaj Yontemiyle Talepte Bulunma: 

~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar Talep Bedeli kar§Ihgmda teminata almacak 
k1ymetler ve/veya dovizler, teminat oranlan ve teminata ah§ta ve bozdurmada uygulanacak 
fiyatlar a§ag1da gosterilmektedir. ~irket ~ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar'm talep 
bedeli kar§Ihgmda teminata almacak k1ymetler ve/veya dovizler, teminat oranlan ve teminata 
ah§ta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutan hesaplamasmda uygulanacak 
formiil a§ag1da gosterilmektedir: 

Gerekli Teminat T utan - Talep Be/4'.~i ~)'lllet i::'.'1,~•bloda Belirtilen Teminat Katsay1s1 

~ ' ,' i~u, ') , , • 
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Teminata Almacak 
Klymet 

Para Piyasas1 Fonu 

Bor\'.lanma Ara\'.lan 
Fonu 

Ozel Sektor Bor\'.lanma 
Ara\'.lan Fonu 

Kira Sertifikas1 

Klsa Vadeli Bor\'.lanma 
Ara\'.lan Fonu 

Diiviz 

(ABD Dolan, Avro, 
ingiliz Sterlini ve 

isvi\'.re Frang1) 

TLDiBS 

Eurobond (T.C. Hazine 
Miiste§arhg1'nm ihra\'. 

Ettigi) 

Ozel Sektiir Bor\'.lanma 
Ara\'.lan 

(Her Arac1 Kurum 
sadece ihracma kendi 
arac1hk ettigi ve Borsa 
istanbul'da i§lem giiren 
Ozel Sektiir Bor\'.lanma 

Ara\'.la m1 teminata 

Teminat 
Katsay1S1 

%97 

%90 

%90 

%85 

%97 

%90 

%95 

%95 

%85 

Teminata Ahmda 
Uygulanacak Fiyat 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a91klanan ah§ fiyatl 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a91klanan ah§ fiyat1 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a91klanan ah§ fiyatl 

Kira Sertifikalarmda, 
Borsa istanbul Bor9lanma 

Ara9lan Piyasas1 Kesin 
Ahm Satlm Pazan'nda 

olu§an son i§ gilnil 
agirhkh ortalama fiyat1 

Fonun o giln i9in fon 
kurucusu tarafmdan 
a91klanan ah§ fiyat1 

TCMB tarafmdan 
ay1klanan bir giln 

oncesinin ah§ kuru 
(Kilsurath doviz tutarlan 

bir ve katlan §eklinde 
yukan yuvarlanacaktir.) 

Her bir Konsorsiyum 
-0-yesi'nin 9ah§tlg1 

bankanm ilgili gilnde 
a91klad1g1 ilk gosterge ah§ 

fiyat1 

Bloomberg elektronik 
ahm satlm ekramnda her· 
bir Konsorsiyum -0-yesi, 
bankanm gordilgil en az 
il9 i§lem yap1labilir fiyat 
saglay1c1smm ortalama 

fiyatl dikkate almacaktir 

Ozel Sektor Bor9lanma 
Ara9larmda Borsa 

istanbul Tahvil Bono 
Piyasas1 Kesin Ahm Satlm 

nda olu§an son i§ 
~m~-t ma 

Teminat Bozumunda 
Uygulanacak Fiyat 

Fonun o giln i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah§ fiyati 

Fonun o giln i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah§ fiyat1 

Fonun o giln i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah§ fiyat1 

Kira Sertifikalarmda, Borsa istanbul 
Bor9lanma Ara9lan Piyasas1 Kesin 

Ahm Sat1m Pazan'nda olu§an o 
gilnkil ortalama fiyat/ i§lem 

ge9memi§se son i§ gilnil agirhkh 
ortalama fiyatl 

Fonun o giln i9in fon kurucusu 
tarafmdan a91klanan ah§ fiyatl 

Her bir Konsorsiyum -0-yesi'nin 
9ah§tlg1 bankanm cari kuru 

DiBS'lerde her bir Konsorsiyum 
-0-yesi'nin 9ah§tlg1 bankanm ilgili 
gilndeki i§lem anmdaki cari ah§ 

fiyat1 

Bloomberg elektronik ahm satlm 
ekramnda fiyat saglay1cdarm 

verdigi i§lem yapdabilir cari piyasa 
fiyat1 kullamlacaktir 

Ozel Sektor Bor9lanma Ara9larmda 
Borsa istanbul Tahvil ve Bono 
Piyasas1'nda olu§an cari piyasa 

fiyatl 

YAPI KREDi YA 
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Teminata Almacak Teminat Teminata Ahmda Teminat Bozumunda 
Klymet Katsay1s1 Uygulanacak Fiyat Uygulanacak Fiyat 

konu edebilir.) 

Fonun o giln is:in fon 
Fonun o giln is:in fon kurucusu 

Hisse Senedi Fonu %90 kurucusu tarafmdan 
as:1klanan ah§ fiyatl 

tarafmdan as:1klanan ah§ fiyati 

Kira Sertifikalan 
Fonun o giln is:in fon 

Fonun o giln is:in fon kurucusu 
%90 kurucusu tarafmdan 

Katihm Fonlan 
as:1klanan ah§ fiyati 

tarafmdan as:1klanan ah§ fiyati 

Fonun o giln is:in fon 
Fonun o giln is:in fon kurucusu 

Degi~ken Fon %90 kurucusu tarafmdan 
tarafmdan as:1klanan ah§ fiyati 

as:iklanan ah§ fiyat1 

Pay 

(BiST 30'da yer alan 
BiST Pay Piyasas1'nda 

BiST Pay Piyasas1'nda olu§an cari 
%90 olu§an son i§ gilnil 

paylar teminata konu 
ag1rhkh ortalama fiyat1 

piyasa fiyatl 
olabilir) 

TL Vadeli Mevduat %100 - -

Doviz cinsinden vadeli 
mevduatlarm TL'ye 

donil§tilrillmesinde, tahsilatm 

Doviz TCMB tarafmdan 
yaplid1g1 andaki her bir 

as:1klanan bir giln 
Konsorsiyum Uyesi'nin s:ah§tlg1 

(Avro, ABD Dolan ve bankanm soz konusu doviz ah§ kuru 
ingiliz Sterlini) %90 

oncesinin ah§ kuru 
(Kilsurath doviz tutarlan bir ve 

(Kilsurath doviz tutarlan 
Cinsinden Vadeli 

bir ve katlan §eklinde 
katlan §eklinde yukan 

Mevduat yukan yuvarlanacaktir.) 
yuvarlanacaktir.) Mevduatm 

bozulmas1 sirasmda yatmmcmm 
tilm mevduatl bozulmayacak, 

sadece blokaja alman mtar kadar 
k1S1m bozulacaktir. 

Teminat tutarlanmn hesaplanmasmda, kullamlan menkul k1ymetin asgari adet, adet katlan ve 
birim tutarlan dikkate almarak, teminat gosterilen menkul k1ymet adedi asgari adedin altmda 
kalmayacak ve ·kesirli ve/veya ilgili inenkul k1ymet ic;in belirtilen katlarm d1~mda bir adet 
olu~mayacak ~ekilde yukan yuvarlama yaptlabilecektir. 

Hesaplarmda bulunan k1ymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan ~irket <;ah~anlan 
ve Yurt ic;i Bireysel Yatmmctlar; "' 

• Dag1tlm listelerinin ac;1kland1g1 gi.in saat 12:00'ye kadar dag1t1m listesine gore almay1 
hak ettikleri paym bedelini nakden odeyebilirler. Bu durumda, teminata alman 
k1ymetler ve/veya dovizler ilzerindeki blokaj yatmmcmm kullamm1 ic;in derhal serbest 
b1raktlacaktir. 



belirtecegi sira ile bozdurulacakt1r. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, 
Konsorsiyum 0-yesi araci kurumlar ve emir iletimine aracihk eden yetkili kurulu§lar 
teminata alman kiymetleri kendi belirleyecekleri sira ile resen paraya 9evirme ve 
bedelleri tahsil yetkisi sakhd1r. 

Sirket <;ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar'm teminatlarmm nakde donil§ilmil ile ilgili 
riskier talebi giren araci kuruma aittir. 

Konsorsiyum 0-yeleri ile emir iletimine yetkili araci kurulu§lar birbirlerinden farkh kiymetleri 
teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum 0-yeleri ile emir iletimine yetkili araci kurulu§larm 
teminata kabul edecekleri kiymetler izahnamenin 25.1.3.2. (c) maddesinde yer alan ilgili 
tabloda belirtilmektedir. 

Dagitlm listesinin onaylanmasi sonucunda almaya hak kazamlan paylarm bedelinin teminatmi 
te§kil etmek ilzere, mevcut kiymetlerini teminat gostererek talepte bulunan Sirket <;ah§anlan ve 
Yurt i<;i Bireysel Yatmmcilar, talep formunu imzaladiklan anda, taleplerini 
ger9ekle§tirebilmeleri i9in teminata alman kiymetler ilzerinde, hesabm bulundugu Konsorsiyum 
0-yesi araci kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazamlan pay bedellerinin zamanmda nakden 
ve defaten odenmemesi halinde, teminat niteligindeki kiymetler ve/veya dovizler, hi9bir yazih 
ya da sozlil ihbar veya ihtara gerek olmaksizm ve ba§ka bir i§leme gerek kalmaksizm, araci 
kurum tarafmdan, yukandaki tabloda belirtilen "teminat bozumunda uygulanacak fiyat" 
Uzerinden re'sen paraya 9evirerek, almaya hak kazamlan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu 
kapsamda talepte bulunan yatmmcilar, talepte bulunulan araci kurumu yetkilendirdiklerini ve 
bu yetkinin ifasmdan dogabilecek · her tUrlil zararlardan ilgili araci kurumun hi9bir §ekilde 
sorumlu olmayacagmi gayrikabili rilcu kabul, beyan ve taahhilt etmi§ olacaklardir. 

Her bir Konsorsiyum 0-yesi, Kurul'un kredili menkul kiymet ahmma ili§kin dilzenlemeleri ve 
Kurul Karar Orgam'nm i-SPK.45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k.) ve i-SPK.45.5 
(16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayih ilke Kararlan ile uyumlu olacak §ekilde kendilerine 
kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatmmcilarm, kredi limitleri dahilinde 
kalmak kaydiyla kredili ba§vurulanm kabul edebilir ve tahsis edilen krediye ili§kin faiz 
hesaplamasi hususunda hangi tarih arahgmm esas almacagi, taraflar arasmda akdedilecek 
9er9eve sozle§me hUkUmleri uyarmca serbest9e tayin edilebilir. 

Halka arza katilan yatmmcilarm odeyecekleri pay bedelleri, tahsilat yapan yatmm kurulu§U 
tarafmdan Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S.'ne ait Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 
nezdinde a9Ilan TR54 0006 7010 0000 0075 7090 81 IBAN no'lu hesaba aktanlacaktir. Halka 
arz edilen pay bedelleri halka arza aracihk eden yetkili kurulu§ olan Yapi Kredi Yatmm 
Menkul Degerler A.S. tarafmdan tahsil edilince halka arz i9in a9Ilmi§ olan a§agida bilgileri yer 
alan banka hesabma yatmlacaktir. 

Hesap Sahibi 

Banka ·· 

Sube 

IBAN 

c) Ba~vuru yerleri: 

Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S. 

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 

GUne§li Ticari Sube 

TR54 0006 7010 0000 0075 7090 81 

Sirket paylannm halka arzma Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar kategorisinden katilmak isteybR Mart 2023 
yatmmcilar, a§agidaki yetkili kurulu§larm merkez ve §Ubeleri ile satl§a yetkili emir iletimine 
araci olan b nkalann ilgili §Ubeleri ile kurumlarm ATM, internet ve telefon bankacihgi 
§Ubelerine aleplerini iletmek i9in b1a rabilirler. 
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internet §ubesi, telefon bankac1hg1 §Ubesi veya ATM vas1tas1 ile talepte bulunacak ~irket 
<;ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar'm, internet §Ubesi, telefon bankac1hg1 §Ubesi veya 
ATM' de i§lem yapmaya yetkili olmalan (internet ve telefon bankac1hg1 hesaplarmm olmas1, 
interaktif bankac1hk taahhi.itnamesi imzalamI§ olmalan ve/veya A TM' de kullamlan manyetik 
kartlarmm olmas1) gerekmektedir. 

~irket <;ah§anlan, Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar ve Yurt D1§1 Kurumsal Yatmmcilar'm 
talepleri sadece Yap1 Kredi Yatmm tarafmdan toplanacakt1r. 

KONSORSiYUM LiDERi: 

Y API KREDi YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Levent Mah. Comert Sok. No:lA A Blok D:21-22-23-24-25-27 Be§ikta§ 34330 iSTANBUL 

Tel: 0212 319 80 80 Faks: 0212 264 14 09 

Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.~.'nin ti.im §Ubeleri, Yap1 ve Kredi Bankasi A.~.'nin 
(YKB) ti.im §Ubeleri, YKB internet ~ube ile 444 0 444 numarah YKB Mi.i§teri ileti§im Merkezi 
ve www.yapikredi.com.tr, www.yatirimdunyam.com.tr internet adresleri ile YKB Mobil 
Bankac1hk uygulamas1 

KONSORSiYUM UYELERi: 

Al CAPiTAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Maslak, Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6, 34398 iSTANBUL 

Tel: 0212 371 18 00 Faks: 0212 371 18 01 

Genel Mi.idi.irli.ik, istanbul-Beylikdi.izi.i, istanbul-Goztepe, istanbul-Kad1koy, istanbul-Ata§ehir, 
istanbul-Zorlu Center, Ankara, Ankara <;ankaya, Ankara Dumlupmar, Antalya, Bahkesir
Edremit, Bursa, <;anakkale, Denizli, Eski§ehir, izmir, Kayseri, Kmkkale, Konya, Mersin, 
Tekirdag ~ubeleri, 0212 371 18 00 numarah telefon ve www.alcapital.com.tr internet adresi 

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Maslak Mah. Ta§yoncas1 Sk. T4 Apt. No:1U/B25634485 Sanyer/ istanbul 

Tel: 0212 444 09 68 - 0212 304 19 19 Faks: 0212 290 21 41 

<;orum . ~ube, istanbul Gokti.irk irtibat Bi.irosu ve Ankara irtibat Bi.irosu · ile 
www.ahlatciyatirim.com.tr internet adresi 

AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Sabanci Center 4.Levent 34330 Be§ikta§ / istanbul 

Tel: 0212 334 94 94 Faks: 0212 249 12 87 

Ak Yatmm Genel Mi.idi.irli.ik ve Ak Y atmm Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Bak1rkoy, 
Bagdat Caddesi, Buyaka, izmir, Ni§anta§I §Ubeleri, ti.im Akbank T.A.~. §ubeleri 444 25 
25 numarah telefon ve www.akbank.com internet adresi ile Akbank mobil uygulamas1 

ALB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

YAPI KREDi YATIRIM .. 

. ·' I\ 

I 15 t'~~ 0388-0023-1910-0016 
www.y·yalir1m.com.lr 
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www.albyatirim.com.tr internet adresi, ALB Y ATIRIM mobil uygulamas1 

ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 ~i~li/ istanbul 

Tel: 0212 213 08 00 Faks: 0212 346 09 89 

Genel Miidiirliik, Merkez ~ube ve tiim irtibat biirolan ile 0212 213 08 00 numarah telefon ve 
www.alnusyatirim.com internet adresi, Alnus Trader mobil uygulamas1 

ALTERNATiF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Ayazaga Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sanyer - istanbul 

Tel: 0212 315 58 00 Faks: 0212 2313842 

444.00 54 numarah telefon ve www.alternatifyatirim.com.tr internet adresi 

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.~. 

Saray Mah. Toya Sok. No:3 0-mraniye/istanbul 

Tel: 0216 649 77 00 Faks: 0216 634 58 78 

Genel Miidiirliik ve ~ubeler ile Anadolubank'm tiim ~ubeleri 

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.~. 

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat 12 34349 Balmumcu istanbul 

Tel: (212) 310 63 84 Faks: (212) 310 62 10 

Merkez ~ube ile 0212 310 63 00 numarah telefon, Bostanc1 irtibat biirosu ile 0212 310 60 
10 numarah telefon www.atayatirim.com.tr internet adresi, AktifYatmm Bankasi A.~. ve 
~ubeleri ile 0212 310 60 60 numarah telefon ile Atayatmm ve NKOLAY Mobil 
uygulamalan 

BiZiM MENKUL DEGERLER A.~. 

Merdivenkoy Mah. Bora Sok. Goztepe Nida Kule i~ Merkezi No:1 Kat:17 34732 
Kad1koy/ istanbul 

Tel: 0.216 547 13 00 Faks: 0416 547 13 98-99 

444 1 263 numarah telefon ile www.bmd.com.tr internet adresi 

BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Maslak Mahallesi Eski Biiyiikdere Caddesi No: 13 Kat:9 34485 Sanyer/istanbul 

Tel: 0212 317 27 27 Faks: 0212 317 27 26 

Burgan Bank A.~. www.burgan.com.tr ve www.burganyatirim.com.tr internet adresleri 
ile Burgan Trade mobil uygulamas1 
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DENiZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.~. 

Bilyiikdere Cad. No:141, Kat 9 Esentepe ~i§li/istanbul 

Tel: 0212 348 91 91 Faks: 0212 211 83 16 

Deniz Yatmm Menkul K1ymetler A.~.'nin ti.im §Ubeleri ile DenizBank A.~.'nin ti.im §Ubeleri ve 
Denizbank A.~. Ai;1kDeniz internet Bankac1hg1 (www.denizbank.com) ile 0212 906 10 00, 
0212 348 90 35 telefonlar ile Deniz Yatmm Menkul K1ymetler A.~., 
www.denizyatirim.com'da telefon numaralan bulunan §Ubeler ve MobilDeniz mobil 
uygulamas1 

* Soz konusu telefon numaralarz aracilzgi ile yapilan halka arz ba~vurularmda mii~terilerden 
islak imzalz talep formu talep edilmeyecektir. 

DiNAMiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Killti.ir Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Be§ikta§ / 
istanbul Tel: 212 353 10 46 Faks: 850 450 36 65 

Merkez ~ube ve Gaziantep irtibat bilrosu ile www.dinamikyatirim.com.tr internet adresi 

GARANTi YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.~. 

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: 1 34337 Be§ikta§/istanbul 

Tel: 0212 384 10 10 Faks: 0212 384 10 05 

Garanti Yatmm Menkul K1ymetler A.~.'nin ti.im §Ubeleri, 444 0 630 mimarah Garanti BBVA 
Yatmmc1 Destek Merkezi, www.garantibbva.com.tr internet adresi ile Garanti BBVA Mobil 
uygulama 

GEDiK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Altayi;e§me Mah.<;amh Sok. No: 21 Kat: 10-11-12 34843 Maltepe/ istanbul 

Tel: 0216 453 00 00 Faks: 0216 377 11 36 

Tilm §libeler, 0216 453 00 53 numarah telefon ile www.gedik.com internet adresi 

GLOBAL MENKUL DEGERLERA.~. 

Barbaros Mah. Ihlamur Bui. No: 3/89 K: 9 34746 Ata§ehir I istanbul 
. . . 

Tel: 0212 244 55 66 Faks: 0212 244 55 67 

Merkez ~ube, izmir ~ube ve Ankara ~ube, 444 0 321 numarah telefon ile www.global.com.tr 
internet adresi 

HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Barbaros Mah. Mor Silmbill Sok. WBC i§ Merkezi Blok No:9 ii; Kap1 No:21 Ata§ehir/istanbul 

Tel: 0216 285 09 00 Faks: 0216 688 53 90 

Halk Yatmm istanbul(Avrupa), istanbul(Asya);'·''Xcian~, Ankara, Ankara Ba§kent, Antalya, 
Bursa, enizli, izmir, Samsun ~ubele . ile tilnr'Tilrkiye·Halk Bankasi A.~. §Ubeleri, 444 42 55 

• -- // ;' ..... ~, • • J~ '·!\·:~: 
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numarah telefon ve §Ube ileti§im kanallan, www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr 
internet adresleri, Halk Y atmm Borsa, Halk Y atmm Trader, Halk Yatmm Mobil 

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:13 34398 Sanyer/istanbul 

Tel: 0212 276 27 27 Faks: 0212 276 29 00 

www.icbcyatirim.com.tr internet adresi 

ING YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Re§itpa§a Mah. Eski Bilyiikdere Cad. No:8 Kat:10 Sanyer/ istanbul 

Tel: 0212 367 70 00 Faks: 0212 367 70 70 

ING Yatmm Menkul Degerler Ankara, Maslak, Kad1koy, Antalya, izmir irtibat Bilrolan ve 
ING Ozel Bankac1hk Subeleri, 0850 222 0 600 numarah telefon ile www.ing.com.tr internet 
adresi 

INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Bilyiikdere Cad. Ozsezen i§ Merkezi C Blok No:126 Esentepe-Si§li/istanbul 

Tel: 0212 238 88 88 Faks: 0212 347 66 00 

Adana, Ankara, Tatvan, <;ankaya, izmir, Eski§ehir ve Ayvahk irtibat Bilrolan ve 0212 238 88 
88 numarah telefon ve www.investaz.com.tr internet sitesi 

iNFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Bilyiikdeniz Cad. No:4, (2.blok) D:16 0-mraniye /istanbul 

Tel: 0212 700 35 00 Faks: 0216 692 12 75 

Ata§ehir, Baktrkoy, Be§ikta§, Beylikdilzil, Goztepe, Gokttirk, Levent, Etiler, Si§li, Tuzla, 
Ankara, <;ankaya, Sogiltozil, Adana, Aydm, Bahkesir, Bodrum, Bursa, Gaziantep, izmir, 
Kayseri, Kmkkale, Mersin, Samsun ve Van irtibat Bilrolan www.infoyatirim.com intem~t. 
adresi ve info Trade Pro uygulamas1 ,:(;:'": · .. ,, "· 1 

.,,", •• 

iNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

· Bilyiikdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower Kat:2 Maslak Sanyer/ istanbul 

Tel: 0212 329 32 00 Faks: 0212 328 30 81 

0212 329 33 10 numarah telefon ve https://www.integralyatirim.com.tr internet adresi 

is YATIRIM MENKUL DEGERLER A.s. 

: ? ; : ., :; .· ,, .·~:•,., --~ 

Levent Mah. Meltem Sok. i§ Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Be§ikta§listanbul 

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01 

Genel Mtidtirlilk, Adana, Ankara (Ank a, Anadolu, Ba§kent), Antalya, Bursa, Bodrum 
Diyarbak1r, Eski~ehir, Gaziantep, K_ay ri, izmir (9 Eylill, Ege, izmir), istanbul (Ata~ehir, 
Gtine§li, Ka mt§, Levent, Maslak, tepe, Ni§anta§t, Taksim, Y e§ilyurt), Samsun ve Trabzon 
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~ubeleri, Tilrkiye i~ Bankasi A.~.'nin tilm ~ubeleri, www.isbank.com.tr adresi ve i~Cep mobil 
uygulamas1 (Sadece i~ Portfoy Para Piyasas1 Fonu ve i~ Portfoy K1sa Vadeli Bor9lanma 
Ara9lan Fonu teminata almarak kabul edilecek ba~vurular) 

MARBAS MENKUL DEGERLER A.S. 

Esentepe Mah. Ecza Sk. No:6 Safier i~ Merkezi ~i~Ii/istanbul 

Tel: 0212 286 30 00 Faks: 0212 286 30 50 

0212 286 30 00 numarah telefon ile www.marbasmenkul.com.tr internet adresi 

MEKSA YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Kavac1k Mah. ~ht. Tegmen Ali Yilmaz Sk. Oliven Sazak Plaza No: 13 Kat:3-4 Beykoz/istanbul 

Tel: 0216 681 34 00 Faks: 0216 693 05 70 -71 

Meksa Yatmm Menkul Degerler A.~ Gene! Mildilrlilk ile tilm ~ube ve acentalar ile 
www.meksa.com.tr internet adresi ve Meksa Mobile mobil uygulamas1 

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Bilyilkdere Cad. Nurol Plaza B Blok No 255 Kat 8 Maslak Sanyer/istanbul 

Tel: 0312 466 93 28, 232 484 35 70, 322 458 91 08, 258 262 18 88, 212 366 88 00, 212 
366 88 66,224 452 34 36 Faks: 0212 328 40 70 

Ankara, izmir, Bursa, Denizli, Adana ve istanbul ~ubeleri ile 444 1 730 numarah telefon 
ve https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp internet adresi 

OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

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! Mildilrlilk ile tilm ~ubeleri, Fibabanka A.~. Gene! 
Mildilrlilk ile tilm ~ubeleri ve 0850 222 0 414 numarah telefon ile www.oyakyatirim.com.tr, 
www.fibabanka.com.tr internet adresleri ve OYAK Yatmm ve Fibabanka mobil uygulamalan 

PHiLLiPCAPiTAL MENKUL DEGERLER A.S. 
. . 

Nida Kule Levent i~ Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sokak No: 7-9 Kat:3 ~i~li/istanbul 

Tel: 0212 239 10 00 Faks: 0212 233 69 29 

PhillipCapital Genel Mildilrlilgil, Adana, Alsancak, Ankara, Antalya, Ayvahk, Bagdat Cad., 
Bostanc1, Denizli, Fethiye, Gaziosmanpa~a, izmir, izmit, Manisa, Ni~anta~1, Nigde, Ordu, 
Trabzon irtibat bilrolan, 0212 239 10 00 numarah telefon, www.phillipcapital.com.tr internet 
adresi ile Phillip Mobile G uygulamas1 

PiRAMiT MENKUL KIYMETLER A.S. 

Gilmil~suyu Mahallesi inonil Cadde · 1k A~J~•t~;t~a't:5~pa:9/10 Taksim Beyoglu/ istanbul 
~ ,_,), .c, ' 

Tel: 0 0 Faks: 021 69? ; .. :."" {,-,~~ • il'-~l YAPr KR~£:!i Y 
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0212 293 95 00 numarah telefon ve https://online.piramitmenkul.com.tr/login internet adresi 

QNB FiNANS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Esentepe Mah. Bilyi.ikdere 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 

istanbul Ata~ehir istanbul Bakirkoy, istanbul <;iftehavuzlar, istanbul Maslak, Adana, Ankara, 
Antalya, Antakya, Bodrum, Bursa, Denizli, Eski~ehir, Gaziantep, izmir, Kayseri ~ubeleri, 0212 
336 73 73 numarah telefon, internetsube.gnbfi.com internet adresi, QNB Finansinvest mobil 
uygulamas1 ve QNB Finansbank A.S.'nin ti.im ~ubeleri 

SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

15 Temmuz Mah. Gillbahar CAd.No.43/8 Gilne~Ii Bagcilar/istanbul 

Tel: 0212 410 05 00 Faks: 0212 410 05 05 

212 410 0500 numarah telefon ile www.sankomenkul.com internet adresi 

SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

Bilyi.ikdere Cad. No:171 Metrocity A-Blok N:171 Kat:4-5 Esentepe / Si~li / iSTANBUL 

Tel: 0212 334 33 33 Faks: 0212 334 33 34 

Seker Yatmm Menkul Degerler A.S. ve Subeleri, Sekerbank T.A.S. ve Subeleri ile 
www.sekeryatirim.com internet adresi 

TACiRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

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, Kartal, Kayseri, Mersin ~ubeleri ve 
Merkez Subesi ile Akatlar, <;ukurambar, izmir, izmit, Marmaris, Trabzon, <;ankaya ve Bodrum 
irtibat bilrolan ve Oclea Bank A.S. ~ubeleri ile www.tacirler.com.tr internet adresi 

TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 

TEB Kampils D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 0-mraniyelistanbul 

Tel: 0216 636 44 44 Faks: 0216 6314400 

TEB Y atmm Menkul Degerler A.S. Genel Mildilrlilk ve Subeleri ve Ti.irk Ekonomi Bankasi 
A.S. Subeleri ile www.teb.com.tr internet adresi 

YAPI · 
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0242 243 50 00 numarah telefon ile Antalya irtibat bilrosu, 0216 339 10 00 numarah telefon ile 
Akasya irtibat bilrosu, 0212 365 10 00 numarah telefon ile Ankara irtibat bilrosu, 0216 339 10 
00 numarah telefon ile Bodrum irtibat bilrosu ve www.terayatirim.com internet adresi 

TURKiSH YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sokak, No:lA/52 Polat Plaza A Blok Kat:4- Leventlistanbul 

Tel: 0212 315 10 00 Faks: 0212 315 10 02 

Turkish Yatmm Gene! Mildilrlilk ve tilm §Ubeleri ile https://www.turkishyatirim.com/ internet 
adresi 

TRIVE YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Re§itpa§a Mahallesi Eski Bilyilkdere Caddesi No: 2 i'r Kapi No : 6 Sanyer / istanbul 

Tel: 0212 345 00 62-66 Faks: 0212 345 07 66 

Ankara, izmir, Adana irtibat Bilrolan ve 444 39 34 numarah telefon ve www.Trive.com.tr 
internet sitesi 

UNLU MENKUL DEGERLER A.~. 

Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 Maslak/istanbul 

Tel: 0212 367 36 36 Faks: 0212 346 10 40 

istanbul, Ankara, izmir ve Bagdat Caddesi §Ubeleri ile https://www.utrade.com.tr ve 
https://www.unlumenkul.com internet adresleri ve Utrade mobil uygulamasi 

V AKIF YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Be§ikta§/istanbul 

Tel: 0212 352 35 77 Faks: 0212 352 36 20 

Vakif Yatmm Gene! Mildilrlilk ve tilm §Ubeleri, T. Vakiflar Bankasi T.A.O. tilm §ubeleri, T. 
Vakiflar Bankasi T.A.O. 0850 222 07 24 numarah telefon ve T. Vakiflar Bankasi T.A.O. 
www.vakifbank.com.tr ve Vakif Yatmm www.vakifyatirim.com.tr internet adresleri ile T. 
Vakiflar Bankasi T.A.O. Mobil Bankacihk uygulamasi 

YATIRIM FiNANSMAN MENKUL DEGERLER A.~. 
. . . 

Meclisi Mebusan Cad. No:81 Fmdikh, Beyoglu/istanbul 

Tel: 0212 317 69 00 Faks: 0212 282 15 50-51 

Yatmm Finansman Genel Mildilrlilk ve tilm §Ubeleri, 0212 317 69 00 numarah telefon ile 
ve www.yf.com.tr internet adresi ile YFTrade Mobile uygulamasi 

ZiRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.~. 

YAPI KR~qi YAT!R -
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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 ile 
www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet adresleri ve ZBORSA, ZiRAAT 
TRADER, ZiRAA T MOBiL uygulamalan 

Her bir Konsorsiyum Uyesi'nin teminata kabul edecegi k1ymetler a~ag1daki tabloda 
gosterilmektedir: 

Ba vuru Yeri 
Yap1 Kredi Yatmm 
Menkul Degerler A.S. 

Yap1 ve Kredi Bankasi 
A.S. 

Al Capital Yatmm 
Menkul Degerler A.S. 

Ahlatc1 Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Ak Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 
Akbank T.A.S. 

Teminata Almacak K1 met 
•Para Piyasas1 Fonu (Sadece Yap1 Kredi Portfoy Para Piyasas1 Fonu-YFBLl) 
•K1sa Vadeli Bors:Ianma Aras:Ian Fonu (Sadece Yap1 Kredi Portfoy K1sa 

Vadeli Bors:Ianma Ara9lan Fonu-YFBL2) 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'mn ihras: ettigi) 
•Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi arac1hk ettigi 

ve Borsa istanbul'da i~Iem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fonu 
•Bors:Ianma Aras:Ian Fonu 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar, VBTS ve Brilt takas kapsammdaki paylar 

haris:) 
• Doviz Blokesi (ABD Dolan, A vro, Sterlin) 
• Para Piyasas1 Fonu (Sadece Yap1 Kredi Portfoy Para Piyasas1 Fonu-YFBLl) 
•K1sa Vadeli Bors:Ianma Aras:Ian Fonu (Sadece Yap1 Kredi Portfoy K1sa 

Vadeli Bors:lanma Aras:Ian Fonu-YFBL2) 
•TLDiBS 
•Ozel Sektor Bors:Ianma Arac1 (OSBA) (Yalmzca Yap1 ve Kredi Bankasi 

A.S. bonolan) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvis:re Frang1) 
•TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvis:re 
Fran 1 

•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bors:Ianma Aras:Ian Fonu 
•TLDiBS 
•Ozel Sektor Bors:Ianma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fonu 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) . 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro 
• Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bors:Ianma Ara9lan Fonu 
•Ozel Sektor Bor9lanma Aras:lan Fonu 
•TLDiBS 
•Ozel Sektor Bors:Ianma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i~Iem gorenleri kabul edebilir) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
• Para Piyasas1 F onu 
•K1sa Vadeli Bors:lanma Aras:lan Fonu 
•Ozel Sektor Bors:lanma Aras:lan Fonu 
•TLDiBS 
•Ozel Sektor Bors:Ianma Arac1 (OSBA) (Sadece Akbank T.A.S. 
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Ba vuru Yeri 

ALB Yatmm Mnekul 
Degerler A.~. 
Alnus Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

Altematif Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

Anadolu Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 
Anadolubank A.~. 
Ata Yatmm Menkul 
K1ymetler A.~. 
AktifYatmm Bankasi 
A.~. 

Bizim Menkul Degerler 
A.~. 

Teminata Almacak K1 met 
•Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar)* (Sadece tek ba§tna teminata konu 

olabilir.) 
* BIST 30 endekst kapsamzndaki paylardan Borsa htanbul A.$. Piyasalarznda 

Uygulanacak Gozetim Tedbirleri Yonergesi'ndeki ilgili hiikiimler 
r;err;evesinde, Tedbir Yonetim Sistemi kapsamznda, ''Ar;zga Satz:j ve Kredili 
i:jlem Yasagz", "Briit Takas" veya "Emir iptalinin, Emir Miktar Azalllmz ile 
Emir Fiyat Kotiile:jtirmesinin Yasaklanmasz" tedbirlerinden herhangi birisi 
uygulanmayanlar. 

•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•Doviz Blokesi ( ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu 
•Ozel Sektor Borylanma Araylan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihray ettigi) 
•Ozel Sektor Borylanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
• Kira Sertifikas1 F onlan 
•Risse Senedi Fonu 
•Borylanma Araylan Fonu 
• Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isviyre Frang1) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isviyre 
Fran 1) 

•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu 
•Ozel Sektor Borylanma Araylan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihray ettigi) 
•Ozel Sektor Borylanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Doviz Bl.okesi (ABD Dolan, Avro,Sterlin) 
•TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 

•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihray ettigi) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin 
•Para Piyasas1 Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'mn ihray ettigi) 
•Ozel Sektor Borylanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikas1 Fonlan 
•Pa iST 30'da er alan a Jar) 
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Basvuru Yeri 

Deniz Yatmm Menkul 
K1ymetler A.S. 

Denizbank A.S 

Dinamik Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Garanti Yatmm Menkul 
K1ymetler A.S. 

Tilrkiye Garanti Bankasi 
A.$. 
Gedik Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Global Menkul Degerler 
-A.S. 

Teminata Almacak K1vmet 
•TLDiBS%95 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) %90 
•Doviz Blokesi (ABO Dolan, Avro, Sterlin) %90 
• Para Piyasas1 Fonu (sadece DLY fonu) 
•K1sa Vadeli Bori;:Ianma Arai;:lan Fonu (sadece DBK fonu) 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanbg1'nm ihrai;: ettigi)* 
*Sadece mil~teri temsilcileri ilzerinden a/man talepler i<;in 
•Ozel Sektor Bori;:lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihra991s1 Denizbank 

A.S. olan bori;:Ianma arai;:lan kabul edilecektir) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar)* 
*Sadece mil~teri temsilcileri ilzerinden a/man talepler ir;in 
•Doviz (ABO Dolan, Avro, Sterlin, isvii;:re Frang1) 
•TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABO Dolan, Avro, Sterlin, isvii;:re 

Frang1) 
•Bori;:lanma Arai;:Ian Fonu 
•Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABO Dolan) 
•Para Piyasas1 Fonu (GPYl. Ve GPY 2. Para piyasas1 fonu) 
•K1sa Vadeli Bori;:lanma Arai;:lan Fonu (GPY) 
•TLDiBS 
•Doviz Blokesi (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 

• Para Piyasas1 F onu 
•K1sa Vadeli Bori;:lanma Arai;:lan Fonu 
•Ozel Sektor Bori;:Ianma Arai;:lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihrai;: ettigi) 
•Ozel Sektor Bori;:lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i~Iem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fonu 
•Bori;:Ianma Arai;:Ian Fonu 
• Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABO Dolan, Avro, Sterlin) 
• Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bori;:lanma Arai;:lan Fonu 
•Ozel Sektor Bori;:lanma Arai;:Ian Fonu 
•TL DiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihrai;: ettigi) 
•Ozel Sektor Bori;:lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i~Iem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikas1 Fonlan 
•Risse Senedi Fonu 
•Bori;:Ianma Arai;:lan Fonu 
•Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Dovlz Blokesi (ABD,0olan,i~vro, Sterlin) 



Ba vuru Yeri 
Halk Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Tilrkiye Halk Bankasi 
A.S. 

ICBC Turkey Yatmm 
Menkul Degerler A.S. 

ING Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 
ING Ozel Bankac1hk 

ubeleri 
Invest-AZ Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

info Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

integral Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 
i~ Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Teminata Almacak Kt met 
•Para Piyasas1 Fonu 
•Ktsa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Pa (BiST 30'da er alan a Jar 
• Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TL DiBS 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
• TL Vadeli Mevduat 
• Para Piyasas1 F onu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•0zel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
•0zel Sektor Bor9lanma Arac1 (◊SBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fomi 
•Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz (ABD Dolan, Avro) 

•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
• Doviz Blokesi (ABD Dolan, A vro, Sterlin) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'mn ihra9 ettigi) 
•Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikas1 Fonlan 
•Risse Senedi Fonu 
•Bor9lanma Ara9lan Fonu 
• Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvi re Fran 1) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•0zel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Bor9l nma Ara9lan Fonu 
•T iBS 
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Ba vuruYeri 

Tiirkiye i§ Bankasi A.~. 

Marba§ Menkul Degerler 
A.~. 

Meksa Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

Osmanh Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

Teminata Almacak K1 met 
•C>zel Sektor Bon;:Ianma Arac1 (C>SBA - sadece kendi ihray ettigi ve Borsa 

istanbul'da i§lem goren borylanma araylan) 
•Risse Senedi Fonu 
•Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihray ettigi) 
•Kira Sertifikas1 
•Kira Sertifikalan Kat1hm Fonlan 
•Para Piyasas1 Fonu (Sadece i§ Portfoy Para Piyasas1 Fonu) 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu (Sadece i§ Portfoy K1sa Vadeli 

Borylanma Araylan Fonu) 
•TL DiBS (i§Cep'ten alman taleplerde bu teminat kullandmlmamaktadir) 
•Doviz (ABD Dolan, Avro, Sterlin; Sadece Sabit Yontem) (i§Cep'ten 

alman tale Jerde bu teminat kullandmlmamaktadir 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu 
•C>zel Sektor Borylanma Araylan Fonu 
•C>zel Sektor Borylanma Arac1 (C>SBA) (her arac1 kurum sadece 

ihracma kendi arac1hk ettigi ve Borsa istanbul' da i§lem gorenleri 
Kabul edebilir) 

•Pay (BIST 30 'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihray ettigi) 
•C>zel Sektor Borylanma Arac1 (C>SBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Borylanma Araylan Fonu 
•C>zel Sektor Borylanma Araylan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'rim ihray ettigi) 
•C>zel Sektor Borylanma Arac1 (C>SBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fonu 
•Borylanma Araylan Fonu 
•Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) · · J:m-r,:i,. 11,1,., ""° -f:; (;:) ;, ''.; 

l--:::O::-Y-;-AK:--;;;c-:Y;-;--at:-ir-,m----::M:-:-e-n:-ku:-I:-----+:-~-a-~-::-i;:-~-y~-~-~-:
1
-".s~~o,_~""u--'D:-(O-:-'-~:-o-=-~:..:c;.:..:n"--, .:..:A.:..:vr.;;.o::...,_ _________ ,M•--.:-~.::,!l .<t:'.":';\(,, 

Degerler A.~. •K1sa Vadeli Bory!anma Araylan Fonu (OKP) · ~;,, 'Vi·:'.i \ 

Fibabanka A.~. •TL DiBS 
I
t (~- :,; .. / :~ } ;,'. 

:E;=;[E}1f E;:.~:din) \;~~;;1it 

PhillipCapital Menkul 
Degerler A.~. 

•Pay (BiST 30'da yer alan paylar)* 
*Sana/, mobil veya emir iletimine aracz/1k yapan kurumlardan degil, 
sadece OYAK Yatmm mii§teri temsilcileri tarafindan BiST30 
hisseleri teminat verilerek irilebilecektir 

• Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa V deli Borylanma Araylan Fonu 
•tJz ektor Borylanma Ara9lan Fonu 

DiBS 
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Ba vurp Yeri 

Piramit Menkul K1ymetler 
A.~. 

QNB Finans Yatmm 
Menkul Degerler A.~. 

QNB Finansbank A.~. 

Sanko Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

~eker Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 

Tacirler Yatmm Menkul 
Degerler A.~. 
Odea Bank A.~. 

Teininata Almacak Kt met 
•Eurobond (T.C. Razine ve Maliye Bakanhg1'nm ihras: ettigi) 
•Ozel Sektor Bors:lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
•Risse Senedi Fonu 
•Bors:lanma Aras:lan Fonu 
•Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
• Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro 
• Para Piyasas1 Fonu 
• K1sa Vadeli Bors:lanma Aras:lan Fonu 
• Ozel Sektor Bors:lanma Aras:lan Fonu 
• TLDiBS 
• Eurobond (T.C. Razine ve Maliye Bakanhg1'nm ihras: ettigi) 
• Ozel Sektor Bors:lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
• Kira Sertifikalan (Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul 

edebilir) 
• Kira Sertifikas1 Fonlan 
• Risse Senedi Fonu 
• Bors:lanma Aras:lan Fonu 
• Degi§ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvis:re Frang1) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat ( ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvis:re Frang1) 

•Para Piyasas1 Fonu (Degi§ken) 
•K1sa Vadeli Bors:lanma Aras:lan Fonu (Degi~ken) 
•TL DIBS (Degi~ken) 
•Ozel Sektor Bors:lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
(Degi§ken) 

•Eurobond (T.C. Razine ve Maliye Bakanhg1'nm ihras: ettigi) 
(Degi§ken) 

•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) (Degi§ken) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin egi~ken) 
• TL Vadeli Mevduat 
•Doviz Vadeli Mevduat (ABD Dolan, Avro, Sterlin 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 

• Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bors:lanma Aras:lan Fonu 
•TLDiBS 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
• Doviz Blokesi ABD Dolan, A vro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bors:lanma Aras:lar1 Fonu 
•Ozel Sektor Bors:lanma Aras:lan Fonu 
•TLDiBS 
•Ozel Sektor Bors:lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i§lem gorenleri kabul edebilir) 
• Risse Senedi Fonu 
•Bor nma Aras:lan Fonu 
'" egi~ken Fon 

r •Pa iST 30'da er alan a lar) 
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Ba vuru Yeri 

TEB Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 
TEBA.S. 

Tera Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Tnve Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Turkish Yatmm Menkul 
Degerler A.S. 

Unlii Menkul Degerler 
A.S. 

Teminata Almacak K1 met 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvi re Fran 1 
• Para Piyasas1 F onu 
•K1sa Vadeli Bor lanma Ara Ian Fonu 
•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Doviz (ABD Dolan, Avro) (Yalmzca vadesiz ABD Dolan ve EUR 
DTH'lan kullamlabilecektir.) 

• Vadeli Mevduat- TL (Ozellikli mevduat ilriinleri hari9 olmak ilzere 
vadesi tahsilat gilnil ile aym valor gilnilne sahip TL mevduatlar 
kullamlabilecektir 

•Para Piyasas1 Fonu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Bazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
•Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Kira Sertifikalan (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 Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin) 
•Para Piyasas1 Fonu (sadece KIE fonu) 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
•Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvi re Fran 1 
• Para Piyasas1 F onu 
•K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•Kamu ve Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
•TLDiBS 
•Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
•Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 
• Kira Sertifikalan 
• Kira Sertifikas1 Fonu 
•Hisse Senedi Fonu 
•Bor9lanma Ara9lan Fonu 
• Degi~ken Fon 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi Avro 
• Para Piyasas1 Fonu 
• K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 
• Ozel Sektor Bor9lanma Ara9lan Fonu 
• TLDiBS '~~1I:l~~ ~2 

• Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm ihra9 ettigi) 
• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 

arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 1 0 M rt 2023 
• Kira Sertifikalan (Borsada i~lem gorenleri kabul edebilir) 
• Kira Sertifikas1 Fonlan 
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Basvuru Yeri Teminata Almacak K1vmet 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 

• Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, isvi9re Frang1) 

• TL Vadeli Mevduat 

• Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Dolan, Avro, Sterlin, 
isvicre Frang1) 

Vak1fYatmm Menkul • Para Piyasas1 Fonu (Ziraat Portfoy Vakdbank Para Piyasas1 Fonu) 
Degerler A.~. • TLDiBS 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 
arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

• Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro) 

T. Vakd1ar Bankasi • Para Piyasas1 Fonu (Ziraat Portfoy Vaklfbank Para Piyasas1 Fonu) 
T.A.O. • K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu (Ziraat Portfoy Vak1fbank 

K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu) 

• TLDiBS 

• Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro) (internet ve mobil bankac1hg1 
hari9) 

• TL Vadeli Mevduat (internet ve mobil bankac1hg1 hari9) 
•Doviz Vadeli Mevduat Blokesi (ABD Dolan, Avro) (internet ve 

mobil bankac1hg1 hari9) 
Yatmm Finansman • Para Piyasas1 Fonu 
Menkul Degerler A.~ •K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu 

•TLDiBS 

• Ozel Sektor Bor9lanma Arac1 (OSBA) (Sadece ihracma kendi 
arac1hk ettigi ve Borsa istanbul'da i~lem gorenleri kabul edebilir) 

•Kira Sertifikalan (Borsada i~lem goren) 

• Risse Senedi Fonu 
•Pay (BiST 30'da yer alan paylar) 
•Doviz Blokesi (ABD Dolan, Avro) 

Ziraat Yatmm Menkul •Para Piyasas1 Fonu (Sadece Ziraat Portfoy tarafmdan kurulan) 
Degerler A.~. • K1sa Vadeli Bor9lanma Ara9lan Fonu (Sadece Ziraat Portfoy 
T.C. Ziraat Bankasi A.~. tarafmdan kurulan) 
Prim Menkul Degerler •Kira Serfikas1 Fonlan (Sadece Ziraat Portfoy tarafmdan kurulan) 
A.~. 
Pay Menkul Degerler A.$. 

d) Paylarm dag1tim zamam ve yeri: 

Halka arzdan pay alan yatmmctlann soz konusu paylan; Sermaye Piyasas1 Mevzuat1 
~er9evesinde, MKK nezdinde ve hak sahipleri bazmda kayden izlenmeye ba~lanacaktir. Paylar, 
~irket tarafmdan dag1t1m listesinin onaylanmas1m takiben ve pay bedellerinin odenmesi ~art1yla 
Konsors"iyum 0-yeleri tarafmdan yatmmctlann MKK riezdindeki hesaplarma aktanlacaktir. 

Talebi kar~Ilanan yatmmctlarm paylan, kaydi sistem esaslan 9er9evesinde, dag1t1m listesinin 
Konsorsiyum 0-yeleri'ne iletilmesini takip eden en ge9 2 i~ gilnil i9erisinde ve pay bedellerinin 
odenmesi ~art1yla kaydi olarak teslini edilecektir. 

25.1.4. Halka arzm ne zaman ve hangi ~artlar altmda iptal edilebilecegi veya 
ertelenebilecegi ile satI~ ba~Iad1ktan sonra iptalin miimkiin olup olmad1gma dair 
af1klama: 

a) Talep toplama oncesi a~ag1daki durumlardan birinin olu~mas1 halinde Konsorsiyum Lideri, 
ihra991 aralarmdaki Arac1hk ve Konsorsiyum Sozle~mesi'ni diger tarafa milmkiln olan en 



1. Y asama, yiiriitme veya senna ye piyasalan veya bankalar ile ilgili karar alma ya yetkili 
organlar tarafmdan yapllan diizenlemeler nedeniyle Aracihk ve Konsorsiyum 
Sozle§mesi'nden kaynaklanan yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesini imkansiz kllacak 
veya onemli olc;iide giic;le§tirecek hukuki diizenlemeler yapllmasI, 

11. Halka arzI etkileyebilecek, sava§ hali, yangm, deprem, su baskmI gibi tabii afetlerin 
ortaya 9IkmasI, 

iii. Kurul'dan veya Borsa istanbul'dan veya diger ilgili kamu kurumlanndan gerekli 
izinlerin ahnamamasI, 

IV. Ekonomik ve siyasi geli§meler ile para ve sermaye piyasalarmdaki geli§melerin 
ihra99I'mn halka arz edilen paylarmm pazarlanmasma imkan vermeyecek durumda 
olmasI, piyasalarm gene! durumu itibariyle halka arzdan beklenen faydanm 
gerc;ekle§meyeceginin Konsorsiyum Lideri ve/veya ihra99I taraflarmca ongoriilmesi, 

v. ihra991, bunlarm yonetici, dogrudan ve dolayh ortaklan ile bagh kurulu§lan hakkmda 
paylarm pazarlanmasmI onemli derecede etkileyebilecek herhangi bir soru§turma, 
<lava ve/veya sair adli veya idari takip ha§latilmas1. 

vi. Onemli bir sebebin ortaya 9IkmasI halinde. (Onemli sebep, uygulamada "onemli 
sebep" olarak kabul edilen durumlar ile diinyamn herhangi bir yerinde veya 
Tiirkiye'de ciddi ekonomik ve siyasal sonuc;lar doguran geli§meleri de ic;erecektir.) 

b) Talep toplama siirecinin ba§lamasmdan dagitim listesinin Sirket tarafmdan onaylanmasma 
kadar gec;en siirec;te, a§agidaki durumlardan birinin olu§masI halinde, Konsorsiyum Lideri 
ve/veya ihra99I aralarmda imzalanan Aracihk ve Konsorsiyum Sozle§mesi'ni feshedilebilir 
ve sozle§menin feshi durumunda halka arz iptal edilir: 

i. Talep toplama siirecinin ba§lamasmdan dagitim listesinin Sirket tarafmdan 
onaylanmasma kadar gec;en siirec;te onemli bir sebebin ortaya 9IkmasI halinde, 

11. Uygulamada "onemli sebep" olarak kabul edilen durumlar ile diinyanm herhangi bir 
yerinde veya Tiirkiye'de ciddi ekonomik ve siyasal sonuc;lar doguran geli§meleri de 
ic;erecektir. 

m. Nihai halka arz fiyatmm tespitinde Konsorsiyum Lideri, ·sirket arasmda uzla§niaya 
vanlamamasI durumunda, 

IV. Y asama, yiiriitme veya senna ye piyasalan veya bankalar ile ilgili karar alma ya yetkili 
organlar tarafmdan yapllan diizenlemeler nedeniyle Aracihk ve Konsorsiyum 
Sozle§mesi'nden kaynaklanan yiikiimliiliiklerin yerine getirilmesini imkansiz kilacak 
veya onemli olc;iide giic;le§tirecek hukuki diizenlemeler yapllmasI, 

v. Konsorsiyum Lideri tarafmdan ekonomik ve siyasi geli§meler ile para ve sermaye 
piyasalarmdaki ve/veya Sirket'in faaliyet gosterdigi sektor ya da Sirket'in mali 
biinyesindeki geli§melerin Halka Arz Edilen Paylar'm pazarlamasma imkan 
vermeyecek durumda olmasI nedeniyle yeterli talebin olu§mayacagI ve piyasalarm 
durumu itibanyla halka arzdan ekl~nea;.f-a.yda,mn gerc;ekle§meyeceginin ongoriilmesi, 

r;l:: ·:·•} ... .. ~'- :;'-:- ··,·~,?. 
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c) Dag1tlm listesinin ~irket tarafmdan onaylanmasmdan paylarm yatmmctlara teslimine kadar 
ge9en siire9te diinyanm ba§hca finans piyasalan veya Tiirkiye'de ciddi olumsuz ekonomik 
ve siyasal sonu9lar doguran geli§melerin olu§mas1 halinde, Konsorsiyum Lideri, ~irket 
arasmda imzalanan Arac1hk ve Konsorsiyum Sozle§mesi'ni feshedilebilir. 

Yukanda yer alan ko§ullar sebebiyle halka arzm iptali halinde, ihra991 nakit olarak talepte 
bulunan ~irket <;ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar talep bedellerini 
nemaland1rmaks1zm ilgili yatmmctlara geri odeyeceklerdir. 

25.1.5. Kar~danamayan taleplere ait bedeller ile yatmmcdar tarafmdan satI~ fiyatmm 
iizerinden odenen tutarlarm iade ~ekli hakkmda bilgi 

Kar§tlanamayan taleplerden dolay1 olu§an iade bedeli en ge9 dag1t1m listesinin onaylanarak 
kesinle§mesini izleyen i§giinii i9erisinde, satt§l ger9ekle§tiren Konsorsiyum 0-yeleri tarafmdan, 
i§bu izahname'nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen ba§vuru yerlerinde Talep Bedeli'ni 
nakden odeyen ~irket <;ah§anlan ve Yurt iii Bireysel Yatmmctlar'a iade edilecektir ve k1ymet 
blokesi yontemi ile ba§vuran yatmmctlarm da k1ymetlerindeki blokajlar i§bu izahname'nin 
"Halka arza ba§vuru siireci" ba§hkh 25 .1.3 .2 numarah boliimiiniin (b) "Pay bedellerinin 
odenme yeri, §ekli ve siiresine ili§kin bilgi" ba§hkh k1smmda anlattld1g1 §ekilde kaldmlacaktir. 

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktari hakkmda bilgi 

Talep adetleri bir adet ve katlan §eklinde olup yatmmctlar i9in talep edilebilecek azami pay 
adedi konusunda herhangi bir sm1rlama bulunmamaktadir. 

Tiim yatmmc1lar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ili§kin bir alt 
smir belirleyebilirler. 

25.1.7. Yatirimcdarm satm alma taleplerinden vazge~me haklarma ili~kin bilgi 

Kurul'un II-5.1 say1h izahname ve ihra9 Belgesi Tebligi'nin 24 ve SPKn'nin 8. maddesi 
uyarmca, izahname ile kamuya a91klanan bilgilerde, satl§a ba§lamadan once veya satt§ siiresi 
i9inde yatmmctlarm yatmm karanm etkileyebilecek degi§iklik veya yeni hususlarm ortaya 
91kmas1 halinde soz konusu durum ihra991 tarafmdan en uygun haberle§me vas1tas1yla derhal 
Kurul'a bildirilir. 

Degi§iklik gerektiren veya yeni hususlann ortaya 91kmas1 halinde, satt§ siireci durdurulabilir. 

Degi§tirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren 7 i§ giinii i9inde 
SPKn'de yer alan esaslar 9er9evesinde Kurul'ca onaylamr ve izahnamenin degi§en veya yeni 
eklenen hususlara ili§kin k1sm1 yay1mlamr. 

Degi§iklik veya yeni hususlann yay1mlanmasmdan once pay satm almak i9in talepte bulunmu§ 
olan yatmmctlar, izahnamede yaptlan ek ve degi§ikliklerin yay1mlanmasmdan itibaren 2 i§ 
giinii i9inde taleplerini geri alma hakkma sahiptirler. 

Aynca, izahnamede herhangi bir degi§iklik olmasa dahi yatmmctlar, talep toplama siiresi 
i9erisinde taleplerini degi§tirme ya da geri alma hakkma sahiptirler. 

25.1.8. Paylarm teslim yontemi ve siiresi 

ihra9 edilecek paylar kaydile§tirme esaslan 9er9evesinde MKK tarafmdan hak sahipleri bazmda 
kayden izlenecek olup, paylarm fiziki teslimi yap1lmayacakt1r. 

Kaydi paylar, azami dag1tlm listesinin kesinle§tiginin Konsorsiyum 0-yeleri'ne bildirimini takip 
eden 2 i§ giinii i9erisinde teslim edilecektir ,,af1i":",.,~:~;\'' '::7"'; . ...,_ 
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25.1.9. Halka arzm sonm;larmm ne ~ekilde kamuya duyurulucag1 hakkmda bilgi 

Halka arz sonw;lan, Kurul'un sermaye piyasas1 ara<;larmm sat1§ma ili§kin diizenlemelerinde 
yer alan esaslar 9er9evesinde dag1t1m listesinin kesinle§tigi gilnil takip eden iki i§ gilnil 
i<;erisinde Kurul'un ozel durumlarm kamuya a91klanmasma ili§kin diizenlemeleri uyarmca 
kamuya duyurulur. 

25.1.10. Yeni pay alma hakkma ili~kin bilgiler 

Mevcut ortak i<;in yeni pay alma hakk1, sermaye artmm1 yoluyla da halka arzm 
ger9ekle§tirilmesi i<;in tamamen k1Sitlanm1§tir. 

25.1.11. Satin alma taahhiidiinde bulunan ger~ek ve/veya tiizel ki~ilerin ad1, i~ adresleri ve 
bir paym saym alma fiyatl ile bu ki~ilerin ihra~~• ile olan ili~kisi hakkmda bilgi 

Yoktur; 

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satl~ duyurusunun ilan edilecegi gazete 

Yoktur. 

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemaland1nhp nemalandmlmayacag1, 
nemalandirdacaksa esaslan 

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandmlmayacaktir. 

25.1.14. Halka arzda i~sel bilgiye ula~dabilecek konumdaki ki~ilerin listesi 

~irket'in, halka arza arac1hk edenlerin, paylarm degerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye 
ula§abilecek konumdaki idari sorumlulugu bulunan ki§ilerin, ~irket'in %5 ve ilzerinde paya 
sahip ortaklarmm ve halka arz nedeniyle hizmet ald1g1 diger ki§i/kurumlarm listesi a§ag1da yer 
almaktadir: 

Ebubekir Tivnikli 

Osman Ano ~tu 

Mustafa Siddik Tivnikli 

Bora <;ermikli 

Ahmet Sakir Demir 

Salih 0-same Usta 

Sabri Y tldiz 

Tamer Yilksekdag 

Y ildira Zen in 

Goksel Hasate~ 

Vedat Salih Ona! 

Yusuf A ik oz 

AhmetVar 

Y1lmazAnso 

Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticatet A.S. 

Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticaret A. . 

Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tanm Sana i ve Ticaret A. . 

Eksun Gida Tanm Sanayi ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tarim Sana i ve Ticaret A.S. 

Eksun Gida Tarim Sana i ve Ticaret A. . 

Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret A.S. 

Ya i Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 

Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 
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i~Js~\1a 
Sadik ~ulcuovlu Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Gokhan Korovlu Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Ozer Ka~ Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 

Berka Bademci Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Naime Bertin Seray Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 

Bedirhan Y tlmaz Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

ihsan Af~in Ozdemir Ya 1 Kredi Yatmm Menkul De V erler A.S. 

EmreMercan Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Ali Sabuncu Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Burak Sabin Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. 

Tuna Taksim Ya 1 Kredi Yatmm Menkul Deverler A.S. 

Omer ~ollak Pakso Ortak A vukat Bilrosu 

Okke~ Sahan Pakso Ortak A vukat Bilrosu 

Merve Kurdak Pakso Ortak Avukat Bilrosu 

Melis Gern;:ol ince Paksoy Ortak Avukat Bilrosu 

Billent Oztilrk Pakso Ortak A vukat Bilrosu 

Bengisu Y tlmaz Paksoy Ortak A vukat Bilrosu 

Ece Bezmez Pakso Ortak A vukat Bilrosu 

Melis Pekmezci Pakso Ortak Avukat Bilrosu 

YMM Fatma Zebra Ko~ Vezin Bag1ms1z Denetim A.S. 

25.2. Dagd1m ve tahsis plam 

25.2.1. Halka arzm birden fazla iilkede aym anda yapdd1g1 durumlarda, bu iilkelerden 
birine belli bir oranda tahsisat yapdm1~sa buna ili~kin bilgi 

Yoktur. 

25.2.2. ihrac;c;mm bildigi olc;iide, ihrac;c;mm ana hissedarlan veya yonetim kurulu iiyeleri 
ile yonetimde soz sahibi ki~ilerin yapdacak halka arzda i~tirak taahhiidiinde bulunma 
niyetinde 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 yatmmcdara tahsisi ve dag1flm esaslan 

a) Yatmmc1 grubu bazmda tahsisat oranlar1: 

Halka arz edilecek toplam 20.042.502 TL nominal degerli paylarm; 

• 601.276 TL nominal degerdeki (%3) k1sm1 ~irket <;ah~anlarma, 

• 11.424.226 TL nominal dev rdeki (%57) k1sm1 Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar'a 1 0 Mart 2023 ,. 
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• 7.014.875 TL nominal degerdeki (%35) k1sm1 Yurt i9i Kurumsal Yatmmcilar'a 

• 1.002.125 TL nominal degerdeki (%5) k1sm1 Yurt DI§I Kurumsal Yatmmc1lar'a 

ger9ekle~tirilecek satI~lar i9in tahsis edilmi~tir. 

b) Tahsisat degi~ikliginin yapdabilecegi ~artlar, biiyiikliigii ve tahsisat degi~ikliginde 
miinferit dilimler i-;in uygulanabilir yiizdeler: 

Talep toplama silresi sonucunda belirli bir yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutan kar~Ilayacak 
miktarda talep gelmemi~ olmas1 durumunda o gruba tahsis edilen tutann kar~Ilanmayan kism1, 
Sirket'in onay1 ile diger gruplara aktanlabilir. 

Talep toplama silresinin sonunda herhangi bir yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutan 
kar~1layacak kadar talep gelmi~ olsa dahi Sirket'in onay1 ile tahsis edilen tutarlarda, %20'den 

· fazla olmamak ilzere azaltma yapilarak diger tahsisat gruplarma kayd1rma yapilabilir. 

c) Bireysel yatmmcdar ve ihra-;-;mm -;ah~anlarma ili~kin tahsisat grubunda tahsis edilen 
nominal degerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dag1tim 
yontemi/yontemleri: 

Sirket <;ah§anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar tahsisat grubunda a§m talep olmas1 
durumunda uygulanacak farkh bir yontem bulunmamaktad1r. 

d) Tahsisatta belirli yatmmc1 gruplarma veya belirli diger gruplara tanmabilecek 
ayricahklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri: 

Sirket <;ah~anlan tahsisat grubu i9in ba~vuracak yatmmc1larma dahil olan kat1hmc1larm talep 
toplama tarihleri itibanyla Sirket <;ah~anlan tammmm §artlanm saghyor olmalan 
gerekmektedir. Sirket <;ah§anlarmm belirlenmesinde Sirket tarafmdan Yap1 Kredi Yatmm'a 
talep toplama ba~lang1cmdan once iletilen liste esas ahnacakt1r. Sirket <;ah~anlarma herhangi 
bir ayncahk tamnmayacakt1r. 

e) Tek bir bireysel yahr1mc1ya dagitdmas1 ongoriilen asgari pay tutari: 

Sirket <;ah~anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar grubu i9in toplam yatmmc1 say1smm bu 
yatmmc1 grubuna dag1tilacak toplam pay adedinden az veya e~it oldugu durumlarda, talebi 
bilgi eksikliginden iptal edilmemi~ bu gruptaki tilm yatmmcilara 1 adet pay dag1tilacaktir. 

Sirket <;ah~anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmcilar grubu toplam yatmmc1 say1smm bu 
yatmmc1 grubuna dag1tilacak toplam pay adedinden fazla oldugu durumlarda ise hangi 
yatmmcilara hirer adet pay ·dag1tilacagma Konsorsiyum Lideri'nin oneriieri dikkate almarak, 
Sirket tarafmdan Kurul'un II-5.2 say1h Sermaye Piyasas1 Ara9lannm SatI~I Tebligi'nin 19. 
maddesinde yer alan e.§it ve adil davramlmas1_ esas1 gozetilerek karar_ verilecektir. 

t) Miikerrer talep olmas1 halinde uygulanacak esaslar: 

Yurt i9i Kurumsal Yatmmc1lar ve Yurt D1~1 Kurumsal Yatmmcilar tammlannda bulunmayan 
yatmmcilarm, Sirket <;ah~anlan ve Yurt i9i Bireysel Yatmmc1lar tahsisat gruplarmdan sadece 
birine dahil olacak ~ekilde ba~vurmas1 esashr. 

Sirket tarafmdan Yap1 Kredi Yatmm'a talep toplama ba~lang1c1 oncesinde iletilen Sirket 
<;ah~anlan listesinde T.C. Kimlik Numaras1 bulunan ve Konsorsiyum Lideri'nden talep giren 
yatmmcilarm hepsi Sirket <;ah~anlan tahsisat grubunda degerlendirilecektir. Bu sebeple hem 
Konsorsiyum Lideri'nden hem de ba~ka arac1 kurumlardan talepte bulunan Sirket 
<;ah~anlan'mn Konsorsiyum Lideri aricinde ba~ka arac1 kurumlardan girmi~ olduklan talepler 
. l d"l k d ~ d h"l d"l k . ··,"-''&''·'"':i.-·, 1pta e 1 ere ag1t1ma a 1 e 1 m ece tir,1.r~?.'.;,:., ,,:ii'i)t'"•,,1,"' . 

,.. /(:}(/i"" ,.a t':' ,<'i, 1
\, 

b' ~~ 
;', 

1 O Marl 202.3 
. v TIRIM MENKUL 

1.com.lr 



Yurt i~i Bireysel Yatmmcdar ve ~irket <:;ah~anlan grubu i~in e~it dag1t1m yontemi 
kullamlacakt1r ve mi.ikerrer talep kontrolU i~lemi yapdd1ktan soma sadece en yi.iksek miktarh 
talepleri dikkate almacaktlr. Farkh Konsorsiyum Oyeleri'nden e~it miktarda mi.ikerrer talep 
yap1lrru~sa veya yetersiz bilgi giri~inden dolay1 karars1z kahmyorsa, Yap1 Kredi Yatmm 
tarafmdan karar verilecektir. 

Ancak, talep toplama si.iresi sonunda ilgili yatmmc1 gruplanna tahsis edilen tutan kar~Ilayacak 
miktarda talep gelmemi~ ise; mi.ikerrer talepte bulunan yatmmc1larm en yi.iksek miktarh 2'nci 
talep tutarlan da dikkate almabilecektir. ilgili yatmmc1 grubuna tahsis edilen tutarm tamam1m 
kar~1layacak talep belirleninceye kadar hesaplarnaya bu ~ekilde devarn edilecektir. 

Yurt ki Kururnsal Y atmrnc1 ve Yurt D1~1 Kururnsal Y atmmc1 gruplarmda oncelikle, 
izahnarne'nin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen ~ekilde (her bir Yurt ir;;i ve Yurt D1~1 Kurumsal 
Yatmrnc1ya verilecek pay miktanna Y ap1 Kredi Yatmrn'm onerilerini de dikkate almarak 
~irket tarafmdan karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir. 

g) Halka arz siiresinin erken sonlandmlma ko§ullan ve erken sonlandmlabilecek 
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: 

Halka Arz Edilen Paylar' a ili~kin yapdacak tahsisatlara yonelik olarak, iletilen taleplerin i~lerni 
yapan veya yapilmasma arac1hk eden yetkili kurulu~ bazmda belirlenrnesi rni.imki.indtir. 

25.2.4. Talepte bulunan yatmmcdara, halka arzdan ald1klar1 kesinle§mi§ pay miktarmm 
bildirilme siireci hakkmda bilgi 

Halka arzda talepte bulunan yatmmcilar, dag1t1m listelerinin onayland1g1 gtinti takip eden i~ 
gtinti talepte bulunduklan konsorsiyum i.iyesine ba~vurarak halka arzdan ald1klan kesinle~mi~ 
pay miktarm1 ogrenebilirler. 

25.2.5. Ek sab§ i§lemlerine ili§kin bilgi: 

Yoktur. 

25.3. Paylarm fiyatmm tespitine ili§kin bilgi 

25.3.1. 1 TL nominal degerli bir paym sab§ fiyatI ile talepte bulunan yatinmcmm 
katlanacag1 maliyetler hakkmda bilgi 

1,00 TL nominal degerdeki bir paym sat1~ fiyat1 48,90 TL olarak belirlenrni~tir. 

Konsorsiyurn Oyele i'nin, halka arzda talepte bulunan yatmrnc1lardan talep edecekleri 
komisyon ve benzer· giderler a~ag1daki tabloda gosterilmi~tir. 



Sermaye Yatir1mcmm F 

Piyasas1 Ba§ka Aract 
; 
I, 

Kurum 
Hesap A~ma Arac1nm Kurulu§taki 

EFTUcreti 
·:., Damga 

Diger 
U.:reti* MKKlya Hesabma Vergisi 

Virman Virman 
Ucreti Ucreti : 

Yap, Kredi Yatmrn 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A.S. 
Al Capital Yatmrn 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A.S. 

MKK'mn 

Ablate, Y atmrn taraf1rn1zdan 
MKK'mn Takasbank 

MKK'mn 

Menkul Degerler 
ald1g1 

aim!§ oldugu iizerinden 
Takasbank'm alrnt§ oldugu 

Yoktur 
tarafumzdan 

A.$. 
iicretler 

iicret almrnaz 
EFTiicreti ald1g1 iicretler 

aynen aynen yans1t!hr 
yans1t1hr 

AkYatmm 
Yoktur Yoktur 5,10 TL+ %0,5 (min. 7 TL+BSMV, Yoktur Yoktur 

BSMV max. 39 TL+BSMV Menkul Degerler 
(i§lern say1s1 

A.$. ilzerinden) 
ALBYatmm 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A.$. 

1-10000 TL- 9.50+BSMV 
10.000-50.000 TL -

18.S0TL+BSMV 
A1nusYatmrn 50.000-200.000 TL-
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Almacaktir 36.50TL+BSMV Yoktur Yoktur 
A.$. 200.000-1.000.000 TL -

76.50TL+BSMV 
1.000.000 TL ve iizeri-

145TL+BSMV 
AltematifYatmrn 
Menkul Degerler Yoktur 4TL 4TL 4TL Yoktur Yoktur 
AS 
Anadaolu Yatmm 

MKK MKK Kururn skalas1 Menkul Degerler 
Tarifesi 

Yoktur 
Tarifesi uygulanacakt!f. 

Yoktur Yoktur 
A.$. 

0-180.000 TL aras1 sabit 
Halkaarz 

MKK'nm MKK'nm MKK'nm 
18,00 TL, 180.000-

siirecine ili§kin 
1.800.000 TL aras1 oransal 

Ata Yatmrn 
taraf1rn1zdan tarafim1zdan tarafim1zdan 

0.0001, 1.800.000 TL ve 
diger gider 

ald1g1 ald1g1 ald1g1 bulunrnuyor, Menkul K1yrnetler 
iicretler iicretler iicretler 

iizeri sabit 180,00 TL Yoktur 
yatmmc1 kurum 

A.$. (Vergi yukumliilukleri aynen aynen aynen 
harit;:). internet it;:in 16,50 ili~kisinin 

y~s1t1lir. yans1t!hr. y~s1t1hr. devarnmda soz 
TL sabit iicret (Vergi 

konusu olabilir. 
yukurnliilukleri harit;:) 

30TL 

l,02TL+ 8,50 TL+ 
(Ay it;:erisinde 

sunulan Bizirn Menkul 
Yoktur 

BSMV BSMV 
Vardir Yoktur hizmetler Degerler A.$. (Kay1t Say1s1 (Kay1t Say1s1 

kapsammda Uzerinden Uzerinden) 
hesap ba§ma, her 

ay) 

Burgan Yatmm 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A.$. I , .... , 1:• ·"' ~•r•-. 

Deniz Yatlnrn y _.i'•· 
" 

MKK'nm 
_';·_ ·'• Menkul K1ymetler MKK tarifesi ,/ ~--~ - - rnii§teri ozelinde 

A.$ ald1g1 iicretler 

- (lj' I :,, 

. {;JI5 .. 7if l 1.:;t.": Ji. r ~is;- ~~ •· I 
;~ 

./ ~'~; ' ·,'.,1 •.• ~ ., .. ' •. 
;_ .... ,, . DE( ,I:.: 1- -_,., • •1 -.:, 

,•·. ·•:.,' ,i ',• ve t M oi l~n~\,1;~· '!:,· ~ ·· _ :, ·. 1 
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Sermaye Yattr1mcmm 
Piyl!~as1 Ba§kaArac1 

Kurum 
Hesap Afma Aracmm Kurulti§taki 

EFTUcreti 
Damga 

Diger ,: 
Ucreti* MKK'.ya Hesabma Vergisi . 

Virmau Virman 
Ucreti Ucreti !: 

yans1tllmaktadir 
(hesap a\:Ih§ ve 
virman iicretleri 

vb.) 
Dinamik Yatmm Yoktur Risse ba§ma Skalaya Gore Skalaya Gore Yoktur Yoktur 
Menkul Degerler 1,32 TL 
A.S. 

MKK.kurumu 
Garanti Yatmm 

MKK MKK MKK 
tarafmdan alman 

Menkul K1ymetler 
Tarifesi Tarifesi Tarifesi 

Yoktur Yoktur iicretler mii§teri 
AS. hesaplarma 

vans1tilmaktad1r 
Dcretlendirm 

e Ucretlendirme 

Gedik:Yatmm 
Politikas1'nd Dcretlendirme Politikas1'nda yer 

Menkul Degerler Yoktur Yoktur 
ayer alan Politikas1'nda yer alan 

Yoktur 
alan tarife 

AS. 
tarife tarife ge1rerlidir. ge1rerlidir. 

ge1rerlidir. https://gdk.yt/JYQ8kP https://gdk.yt/JY 
https://gdk.yt Q8kP 

/JYQ8kP 

0-50.000TL-20TL+BSMV, 
50.000-100.000TL-

30TL+BSMV, 
Global Menkul MKK MKK MKK 100.000-250.000TL-

Yoktur Yoktur Degerler A.S. Tarifesi Tarifesi Tarifesi 40TL+BSMV, 
250.000-1.000.000TL-

175TL+BSMV, 
1.000.000TL ve iizeri -

250TL+BSMV 
MKK 

MKK 
Tarifesi 

i§lemlere ait MKK Uyeleraras1 Takasbank Tarifesi 
HalkYatmm Tarifesi / 

Tarifesi Menkul Yiizbinde 5+BSMV 
Diizenleyici 

Menkul Degerler Hesap A1rma 
0,8382 Virman Asgari Yoktur kuru!U§ 

AS. 5,7002 TL+ masraflar1 
BSMV 

TL+BSMV Transferi 12,50+BSMV 
almmaktadir. 4,1913 TL+ 

BSMV 
ICBC Turkey 
Yatmm Menkul Yoktur Yoktur 0,21 TL Beher i§lem i1rin 5,25 TL Yoktur Yoktur 
Deii:erler A.S. 

INGYatmm 
MKK'nm 

Menkul Degerler 
alacag1 

Yoktur Yoktur Yoktur .Yoktur Yoktur iicretler 
AS. yans1t11Ir 

50.000 TL'ye kadar 
Invest-AZ Yatmm 

MKK MKK 
yoktur. 

Menkul Degerler Yoktur 
Tarifesi Tarifesi 

50.000 TL-100.000 TL Yoktur Yoktur 
A.S. aras1 12,50 TL 100.000 TL 

iistii 19 TL 
MKK tarafindan 

info Yatmm 
MKK MKK MKK 

alman iicretler 
Menkul Degerler 

Tarifesi Tarifesi Tarifesi 
Yoktur Yoktur mii§teri 

AS. hesaplarma 
yans1tllmaktad1r 



Sermar,e Yatir1mcmm 
Piyasas1 Ba~kaArac1 

Kurum 
Hesap Afma Aracmm Kurulu~taki 

EFT Ucreti 
Damga 

Diger 
Ucreti* MKK'ya· Hesabma Vergisi 

Virman Virman 
Ucreti Ucreti 

Takasbank tarafmdan 
ahnan iicretler : Tutar 

iizerinden % 0,005 
(Yiizbinde be§ + BSMV) 

integral Yatmm 
1,25 TL+ 

(126,272.- /1,262,723.- TL Komisyon oran1; 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur 

BSMV 
arasmdaki tutarlar) Yoktur %0,1 (Binde 1) + 

A.S. Asgari:6.33 TL+ BSMV BSMV 
(126,272.- TL'den az olan 
tutarlar iyin) Azami: 63.25 
TL+ BSMV (1,262,723.-
TL' i a§an tutarlar iyin) 

i§ Yatmm Menkul 5,70 TL+ 4,19 TL+ 4,50 TL+ Mevcut 
Degerler A.S. BSMV BSMV BSMV mii§teriler iyin 

havale iicreti 
2,25 TL+ 

BSMV olacaktrr. 

Tiirkiye i§ Bankasi 100 TL+ Gelen EFT iizerinden Halka arz 
A.S. BSMV masraf almmamaktad1r sirasmda 

yatmmc1dan 
herhangi bir 
diger masraf 
almmayacak 
olup, izleyen 

donemde Tiirkiye 
i§ Bankasi 

A.S. 'nin yatmm 
hesab1 saklama 

komisyon tarifesi 
e erli olacakt1r. 

Marba§ Menkul 
Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 

Degerler A.S. 
MeksaYatmm MKK 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur 

Tarifesi 
Yiiriirliikteki EFT Tarifesi Yoktur Yoktur 

A. 
0 TL - 10.000 TL aras1 15 

TL, 
10.000 TL - 50.000 TL 

aras120 TL, 
50.000 TL - 100.000 TL 

aras1 30 TL ve 100.000 TL 
ve iizeri 40 TL (dijital 

kanallar iizerinden) 
p TL - 10.000 TL aras1 45 

TL, Sirketimiz resmi 
10.000 TL - 50.000 TL internet sitesi 

Osmanh Yatmm aras160 TL, https://www.osm 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur 5TL+BMV 50.000 TL - 100.000 TL Yoktur anlimenkul.com. t 
A.S. aras1 90.TL ve 100.000 TL r 

ve iizeri 120 TL (§ube ve adresinde 
temsilci arac1hg1 ile) yaymlan1r. 

Doviz Transfer iicreti: 
Min 10 max 60 olmak 

iizere onbinde 2.4 
(Dijital kanallar iizerinden) 

Doviz Transfer iicreti: 
Min 20 max 120 ohnak 

....:•~"-1;;ii;_.,: ;•,,1,.,
0

_ iizere onbinde 2.4 
• :t/'i"~ (r.~•;, 

,/1/ "'(~ube ve temsilci ,f..7j§> 'Ji 1. ~ _,,,arac1hg1yla ya !Ian 
'I 'V 

lif:rf (!f' i\ r,-i ' 7 -¢t·'i ::1. : ' 
;\ -; !l;, ; ' / ! ~;' . 

'1o~ 
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Sermaye Yatirimcmm 
Piyasas1 Ba~ka Arac1 

Kutum 
Hesap A~ma Aracmm Kurulu~taki 

EFTUcreti 
l Damga Diger 

Ucreti* MKK'ya Hesabina Vergisi 
Virman Virman 
Ucreti Ucreti 

OYAKYatmm 
5,70 TL+ 

Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A. 

BSMV 

PhillipCapital 
Menkul Degerler 13,17TL Yoktur 4,40 TL 3,80 TL (internet ~ube) Yoktur Yoktur 
A.$. 
Piramit Menkul 

Yoktur 
5 TL (Pay 5 TL (Pay 

13,13 TL Yoktur Yoktur 
K1ymetler A.$. Ba~ma) B~ma) 

MKK tarafmdan 
QNB Finans alman iicretler 
Yatmm Menkul Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur mii~terilerden 
Degerler A.$. tahsil 

edilmektedir. 
Sanko Y atmrn 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A.$. 
$ekerYatmm 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur 47,25 -TL Yoktur Yoktur 
A.$. 

1 TL- 25.000 TL'ye kadar 
25TL, 

25.001-75.000 TL'ye 
Tacirler Yatmrn 

7 TL(Pay 
kadar45 TL, 

Menkul Degerler Yoktur Yoktur 75.001- 300.000 TL'ye Yoktur Yoktur 
A.$. 

Ba~ma) kadar 75 TL, 
301.000-1.000.000 TL'ye 
kadar 125 TL, 1.000.001 

TL ve iizeri 17 5 TL 
Saklamada olan 
sermaye piyasas1 

arai;:larmm 

TEB Yatmm 
TEB A.$. nezdindeki nominal degeri 

Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur 
hesaplardan yapiiacak 

Yoktur 
iizerinden 3 'er 

A.$. 
EFT'lerden BSMV harit;: ayhk donemlerde 

azami 155,94 TL onbinde 2.1 
oranmda saklama 

komisyonu 
ahnmaktadir 

TeraYatmm 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 
A. 
TnveYatmm 

MKK Kurum Menkul Degerler 
Tarifesi 

Yoktur 
Skalas1 

Kurum Skalas1 Yoktur Yoktur 
A .. 

0-105.800 TL aras1 15 internet 
TL+BSMV, iizerinden 

Turkish Yatmm 
105.801 TL-1.058.000 TL yap1lan 

Menkul Degerler Yoktur Yoktur 
5TL+ aras1 tutar iizerinden 

Yoktur 
EFT'lerde tutar 

A.$. 
BSMV 0,00012 (yiiz binde 12) + gozetilrneksizin 7 

BSMV, TL+BSMV 
1.058.001 TL iizeri 150,00 masraf 

TL+ BSMV) almacaktrr. 
$irketimiz resmi 
internet sitesinde 

Unlii Menkul Azami3,75 
Onbinde 1 https://www.unlu 

Degerler A.$. 
Azami5 TL Yoktur 

,1f'~b.-.~~;;;' 
( Asgari 5 TL Azami 100 Yoktur menkul.com/yasa 

TL) 1-duyurular/ 

·•i" -J."' I'- /: ,''fv;, adresinde 
Jf,,_.j,,~· -- .. (;, a mlanir . . -~;'._ 
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Senn.aye Yahrimcimn :; 
Piyasa~1 Ba§kaArac1 

" 

Kumm 
HesapA~ma Aracmm Kurulu~taki 

EFTUcreti 
Damga 

Diger 
Ucreti* MKK'ya Hesabma Vergisi 

Virman Virman 
:: Ucreti Ucr'eti ' 

Saklay1c1 Saklay1c1 Mil§teriden 

Vak1fYatmm 
Kumm Kumm sadece yasal 

Menkul Degerler 
5,70 TL+ Virman Virman Takasbank Tarifesi 

Yoktur 
olarak ahnmas1 

BSMV tarifesi tarifesi Yilzbinde l0+BSMV gereken 
A.S uygulanacakt uygulanacakt masraflar 

Ir. Ir. almacakt1r 
Mil§teriden 

Mil§teriden 
sadece yasal 

sadece yasal 
olarak 

T. Vak1flar 
almmas1 Yoktur 

1,25 TL+ Yilrilrlilkteki eft skalas1 
Yoktur 

olarak ahnmas1 
Bankasi T.A.O. 

gereken 
BSMV uygulanacaktir gereken 

masraflar 
masraflar 

ahnacaktir 
ahnacaktir 

Mil~tetilerde 
nalmm1yor. 0-100.000 TL aras1: 20 

Yatmm TL+BSMV 
Finansman 100.000,01 TL-250.000 TL 
mil§terisi aras1: 35 TL+ BSMV 

Yatmm Finansman 
Mil§terilerde 

olmayanlarda 250.000,01- 500.000 TL 
Menkul Degerler Yoktur 

nahnm1yor 
n; ba§ka aras1: 75 TL Yoktur Yoktur 

A.S. kummlara 500.000,01 -1.000.000 
hisse senedi aras1100 TL 1.000.000,01-
virmanlarmd ilzeri: 150 TL+ BSMV 

aMKK 
tarifesi 

uvgulamr 
Ziraat Yatmm i§lem ba§ma 
Menkul Degerler Yoktur Yoktur 3,00 Yoktur Yoktur Yoktur 
A.S. TL+BSMV 

* Hesab1 olan mil~terilerin yeniden hesap a<;malan zorunlu degildir. 

25.3.2. Halka arz fiyatmm tespitinde kullamlan yontemler ile satJ~ fiyatmm belirli 
olmamas1 durumunda halka arz fiyatmm kamuya duyurulmas1 silreci ile halka arz 
fiyatmm veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduguna dair 
bilgi 

Halka arz fiyat1 1 TL nominal degerli pay i<;in 48,90 TL olarak belirlenmi~tir. 

Halka arz fiyatmm belirleninesinde kullamlan yontemlere ili~kin olarak haz1rlanan fiyat tespit 
raporu, mevzuata uygun silresi i<;inde, KAP'ta www.kap.org.tr ve Konsorsiyum Lideri'nin 
(www.ykyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Halka arz fiyatmm 
belirlenmesinde niha1 sorumluluk ~irket' e aittir. · 

25.3.3. Y eni pay alma hakk1 k1s1tlanm1~sa yeni pay alma hakkmm k1s1tlanmasmdan 
dolay1 menfaat saglayanlar hakkmda bilgi 

~irket'in mevcut ortagm yeni pay alma haklan, talepte bulunan yatmmcilar lehine, tamamen 
k1S1tlanm1~tir. Y eni pay alma hakkmm k1s1tlanmasmdan dolay1 yalmzca ~irket menfaat 
saglayacaktlr. 

1 0 Mart 2023 



25.3.4. ihra\!\!IDID yonetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz sahibi ki~ilerin veya ili~kili 
ki~ilerin (bunlarm e~leri ile birinci derecede kan ve s1hri h1s1mlar1) ge\!mi~ yd ile 
i\!erisinde bulunulan yd i\!erisinde iktisap ettigi veya iktisap etme hakkma sahip olduklari 
ihra\!\!I paylari i~in odedikleri veya odeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatmm 
kar~da~tmlmas1 

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 izahnamenin 25.1.3.2. (c) 
maddesinde yer almaktadir. 

Sirket (:ah§anlan, Yurt i<;i Kurumsal Yatmmctlar ve Yurt Dt§l Kurumsal Yatmmctlar sadece 
Konsorsiyum Lideri'ne ba§vuruda bulunabileceklerdir. 

25.4.2. Halka arzm yapdacag1 iilkelerde yer alan saklama ve odeme kurulu~larmm 
isimleri 

Halka arz sadece Tiirkiye Cumhuriyeti'nde ger<;ekle§tirileceginden, paylarm saklama, takas ve 
odeme i§lemleri Takasbank ve MKK tarafmdan ger<;ekle§tirilecektir. 

25.4.3. Arac1hk Tiirii Hakkmda Bilgi 

Tilm Konsorsiyum Uyeleri "En iyi Gayret Arac1hg1" yoluyla satt§a arac1hk edecektir. Bu 
nedenle satt§a yiiklenimde bulunan herhangi bir ki§i ya da kurum bulunmamaktadtr. 

25.4.4. Arac1hk Sozle~mesi Hakkmda Bilgi 

Konsorsiyum Lideri, Sirket ve paylarm halka arzm1 ger<;ekle§tirecek arac1 kurulu§lar arasmdaki 
Arac1hk ve Konsorsiyum Sozle§mesi 23.02.2023 tarihinde imzalanmt§tlr. Soz konusu 
sozle§me, arac1hgm tilril ve kapsam1, Konsorsiyum Lideri, Sirket'in hak, yiikiimliiliik ve 
taahhiitleri, arac1hk komisyonu ve masraflar, satl§ ve dag1t1ma ili§kin hiikiimler ile arac1hk ve 
halka arz iptal ko§ullarma ili§kin hiikiimleri i<;ermektedir. Soz konusu sozle§mede yer alan 
onemli hususlara ili§kin bilgilere izahnamenin 25, 26, 28 numarah boliimlerinin ilgili 
ba§hklarmda yer verilmektedir. 

25.5. Halka arza ili~kin ilgili ger~ek ve tiizel ki~ilerin menfaatleri: 

Sirket, 20.042.502 TL nominal degerde 20.042.502 adet pay satarak, elde edilen gelir ile 
ozkaynag1m art1racakt1r. Sermaye artmm1 yoluyla elde edilecek kaynagm kullamm yeri. 
izahname'nin 28.2 numarah boliimiinde a<;1klanmaktad1r. 

Halka arz s1rasmda, halka arza arac1hk eden aract"kurumlarm halka arza· arac1hk komisyonu, 
hukuki dam§manhk biirolarmm dam§manhk ilcreti ve bag1ms1z denetim §irketinin denetim 
ilcreti elde etmesi soz konusu olacaktir. Soz konusu maliyetler, i§bu izahnamenin 28.1 numarah 
boliimiinde ayrmt1h bir §ekilde a<;1klanacakt1r. 

Sirket ile halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak gorev alan Yap1 Kredi Yatmm arasmda <;tkar 
<;att§mas1 veya herhangi bir menfaat ~atl§mas1 bulunmamaktadir. Yap1 Kredi Yatmm ile Sirket 
arasmda herhangi bir sermaye ili§kisi yoktur. Yap1 Kredi Yatmm'm halka arz i§lemi nedeniyle 
elde edecegi arac1hk komisyonu haricinde dogrudan ya da dolayh olarak halka arzm ba§ansma 
baglanmt§ bir ekonomik <;tkan bulunmamaktadir. 

Sirket ile bag1ms1z hukuk<;u rapo haz1rlayan Paksoy Ortak A vukat Biirosu arasmda 
herhangi bir ~1kar veya menfaath §mast byJunmani~ktadir. Paksoy Ortak Avukat Bilrosu ve 
Sirket arasmda herhangi bir -s aye .,iH~kisi: 'yok:ttjr .. Paksoy Ortak Avukat Biirosu'nun 
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dogrudan ya da dolayh olarak halka arzm ba§ansma baglamm§ bir ekonomik c;1kan 
bulunmamaktad1r. Paksoy Ortak Avukat Bilrosu'nun ~irket'in dogrudan %5 ve daha fazlasma 
sahip pay sahipleriyle arasmda, halka arza ili§kin sunulan hukuki dam§manhk hizmetleri ve 
~irket'e bankac1hk ve finans hukuku, sermaye piyasas1 hukuku, ki§isel verilerin korunmast 
mevzuat1 da dahil olmak birtak1m hukuki konularda verilen genel dam§manhk hizmeti dt§mda 
herhangi bir hukuki dam§manhk ili§kisi bulunmamaktadtr. Paksoy Ortak Avukat Bilrosu halka 
arza ili§kin sunulan hukuki dam§manhk hizmetleri ic;in dam§manhk ilcreti elde etmektedir. 

~irket ile 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihlerinde sona eren finansal 
donem tablolannm bag1ms1z denetimini yapan Vezin Bag1ms1z Denetim A.~. ile arasmda c;1kar 
c;att§mas1 veya herhangi bir menfaat c;att§mast bulunmamaktadtr. Vezin Bag1ms1z Denetim A.~. 
ve ~irket arasmda herhangi bir sermaye ili§kisi yoktur. Vezin Bag1ms1z Denetim A.~. dogrudan 
ya da dolayh olarak halka arzm ba§ansma baglanmt§ bir ekonomik c;1kan bulunmamaktadtr. 
Vezin Bagimstz Denetim A.~.· ~irket ile arasmda · bag1ms1z denetim c;ah§malarmm 
yilriltillmesine ili§kin yapmt§ oldugu anla§malar haricinde, herhangi bir anla§ma 
bulunmamaktadtr. Vezin Bag1ms1z Denetim A.~. ~irket'e sundugu bag1ms1z denetim hizmetleri 
kapsammda ilcret elde etmektedir. 

Bunlarm dt§mda halka arzdan onemli menfaati olan dam§man bulunmamaktadtr. 

26. BORSADA i~LEM GORMEYE iLi~KiN BiLGiLER 

26.1. Paylarm borsada i~lem gormesi ic;in ba~vuru yap1hp yapdmad1g1 ve biliniyorsa en 
erken i~lem gorme tarihleri 

Halka arz sonrasmda paylann Borsa istanbul Y1ld1z Pazar'mda i§lem gormesi ic;in Borsa 
istanbul'a 14.12.2022 tarihinde ba§vuruda bulunulmu§tur. 

Halka arz bu paylarm Borsa istanbul'da i§lem gorecegi anlamma gelmemekte olup, Halka Arz 
Edilen Paylar'm satt§ tamamland1ktan sonra Borsa istanbul'da i§lem gorebilmesi Borsa 
istanbul mevzuatmm ilgili hilkilmleri c;erc;evesinde Borsa istanbul'un verecegi olumlu karara 
baghdtr. 

26.2. ihrac;c;mm aym grup paylarmm borsaya kote olup olmad1gma/borsada i~lem goriip 
gormedigini veya bu hususlara ili~kin bir ba~vurusunun bulunup bulunmad1gma ili~kin 
bilgi 

Yoktur. 

26.3. Borsada i~lem gormesi amac;lanan paylarla e~ ~amanh olarak; 

- soz konusu paylarla aym grupta yer alanlarm tahsisli/nitelikli yatmmcdara sah~a konu 
edilmesi veya satm almmasmm ta;:thhiit edilmesi veya, . 

- ihrac;c;mm ba~ka bir grup paymm veya sermaye piyasas1 arac;larmm tahsisli/nitelikli 
yahnmcdara sah~a ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu i~lemlerin maliyeti ve 
bu i~lemlerin ait olugu sermaye piyasas1 arac;larmm say1s1, nominal degeri ve ozellikleri 
hakkmda ayrmtih bilgi 

Yoktur. 

26.4. Piyasa yap1c1 ve piyasa yap1cd1gmm esaslan 

Yoktur. 

26.5. Fiyat istikran i~lemlerinin planl 

Fiyat istikran i§lemlerinin gerc;ekl 

1 
··t~ ." . 

c~. 

1p planlanmad1g1 

221 

~· ~- ~-~~~);.1 

-2~ t~;~\. 
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26.5.1. Fiyat istikrari i~lemlerinin yerine getirilmesine yonelik garantinin olmad1gma 
ili~kin af1klama 

Yap1 Kredi Yatmm ~irket paylanna yonelik olarak fiyat istikran i§lemlerinde bulunmay1 
planlamaktadir. Ancak, Yap1 Kredi Yatmm fiyat istikran i§lemlerini kesin olarak yerine 
getirecegine ili§kin bir taahhlit vermemektedir. Yap1 Kredi Yatmm, fiyat istikran i§lemlerine 
hi9 ba§lamayabilecegi gibi fiyat istikran i§lemlerinde bulunmas1 halinde gerek9esini a91klamak 
suretiyle, bu i§lemi istedigi her an sona erdirecektir. 

26.5.2. Fiyat istikrari i~lemlerinin gerfekle~tirilecegi zaman arabg1 

Paylarm borsada i§lem gormeye ba§lamasmdan itibaren en fazla 30 glindilr. 

26.5.3. Fiyat istikrarma ili~kin i~lemleri ger~ekle~tirebilecek arac1 kurumun ticaret 
unvam 

Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.~. 

26.5.4. Fiyat istikrarma ili~kin siirenin bitiminden sonra pay fiyatlarmm dii~ebilecegine 
ili~kin af1klama 

Fiyat istikranm saglay1c1 i§lemler en fazla 26.5.2. numarah bollimde belirtilen silreyle 
smirhd1r. Pay fiyat1, fiyat istikranm saglay1c1 i§lemler sonucunda ylikselmi§ olsa bile, bu 
silrenin bitiminden sonra tekrar dli§ebilir. 

26.5.5. Fiyat istikrarm1 saglay1c1 i~lemlerin amac1 

Fiyat istikranm saglay1c1 i§lemlerde ama9, pay fiyatmm halka arz fiyatmm altma dil§mesi 
halinde ahmda bulunarak fiyat istikranna belli bir slireyle katk1da bulunmaktir. Ancak bu 
i§lem, herhangi bir fiyat taahhlidli niteliginde degildir ve fiyat istikran i§lemlerinin 
ger9ekle§tirildigi donemde paym piyasa fiyat1 piyasa ko§ullarma gore olmas1 gereken fiyata 
gore yliksek olabilmektedir. Fiyat istikranm saglay1c1 i§lemlerde halka arz fiyatmm ilzerinde 
emir verilemez. 

26.5.6. Fiyat istikrar1 i~lemlerinde sorumluluk ve bu i~lemlerde kullamlacak kaynag1 
niteligi 

Fiyat istikran i§lemlerine ili§kin tlim sorumluluk, bu i§lemleri ger9ekle§tiren arac1 kurum Yap1 
Kredi Yatmm Menkul Degerler A.~.'ye aittir. Fiyat istikranm saglay1c1 i§lemlerde, ihra991'nm 
sermaye artmm1 yoluyla elde edecegi brilt halka arz gelirinin %20'sine tekabill eden halka arz 
fiyatmdan hesapland1gmda 196.015.670 TL tutarmdaki hasilat kullamlacaktir. 

26.5.7. Yatir1mcdarm karar verme siirecinde etkili olabilecek diger bilgiler 

Yoktur. 

27. MEVCUT PAYLARIN SATI~INA iLi~KiN BiLGiLER iLE TAAHHUTLER 

27.1. Paylarm1 halka arz edecek ortak/ortaklar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

27.2. Paylarm1 halka arz edecek ortaklarm sati~a sundugu paylarm nominal degeri 

Yoktur. 



Sirket, 02.12.2022 tarihli yonetim kurulu kararma dayanarak verilen 02.12.2022 tarihli beyan 
ile halka arz edilen paylarm Borsa istanbul nezdinde i§lem gormeye ba§lamasmdan itibaren 1 
y1l boyunca, bedelli sermaye artmm1 ger9ekle§tirilmeyecegini, halka arza konu olmayan ve ve 
fiyat istikran saglay1c1 i§lemler neticesinde Sirket tarafmdan sahip olunan paylar da dahil 
olmak ilzere, Sirket tarafmdan sahip olunan, ya da daha sonra herhangi bir §ekilde sahip 
olunabilecek Sirket paylarmm, halka arz edilen paylarm Borsa istanbul'da i§lem gormeye 
ba§lad1g1 tarihten itibaren bir (1) yil boyunca her tilrlil satl§, devir, rehin veya bu paylar 
ilzerinde sair surette bir tasarruf i§lemi veya bu sonu9lan dogurabilecek ba§kaca herhangi bir 
i§lem yapilmayacag1m, bu yollarla dola§imdaki pay miktarmm artmlmayacagm1 ve Sirket'in 
yonetim kontrolilne sahip oldugu herhangi bir i§tirak ya da bagh ortakhk veya bunlar adma 
hareket eden ki§iler tarafmdan da bu sm1rlamalara uyulmasmm saglanacagm1 kabul, beyan ve 
taahhilt etmi§tir. 

b) Ortaklar tarafmdan verilen taahhiitler: 

Sirket'in paylarmm %100'ilne sahip olan Eksim Yatmm Holding, 01.12.2022 tarihli yonetim 
kurulu karanna dayanarak verilen 01.12.2022 tarihli beyam uyarmca, portfoyilnde bulunan ve 
fiyat istikran saglay1c1 i§lemler neticesinde sahip olunan paylar da dahil olmak ilzere maliki 
oldugu Sirket paylanm, Sirket'in halka arz edilen paylannm Borsa istanbul'da i§lem gormeye 
ba§lad1g1 tarihten itibaren 1 (bir) yil boyunca, borsada satmayacaklanm bu paylarm bu silre 
boyunca borsada satilmas1 sonucunu doguracak §ekilde herhangi bir i§leme tabi 
tutmayacaklanm ve borsa di§mda yapilacak satl§larda da sati§a konu paylarm da bu s1mrlamaya 
tabi olacag1m, Sirket'in bedelli sermaye artmm1 yapmas1 yonilnde hareket etmeyecegiklerini 
kabul, beyan ve taahhilt etmi§tir. 

c) Sermaye piyasas1 mevzuatI kapsammda verilen taahhiitler: 

Pay Tebligi'nin 8'inci maddesine uygun olarak, Sirket'in paylarmm %100'ilne sahip olan 
Eksim Yatmm Holding, a§ag1daki taahhiltleri vermi§tir. 

Eksim Y atmm Holding, Sirket'te, fiyat istikran saglay1c1 i§lemler neticesinde sahip olunan 
paylar da dahil olmak ilzere, sahip oldugu paylanm, Sirket'in halka arz edilen paylarmm, Borsa 
istanbul'da i§lem gormeye ba§lad1g1 tarihten itibaren 1 yll silre ile halka arz fiyatmm altmda bir 
fiyattan borsada satmayacaklanm ve bu paylan halka arz fiyatmm altmda borsada satllmas1 
sonucunu doguracak §ekilde herhangi bir i§leme tabi tutmayacaklanm ve borsa di§mda 
yapllacak satl§larda sat1§a konu paylarm da burada yer alan k1s1tlamalara tabi oldu~B-!1. ahcilara 
bildireceklerini kabul, beyan ve taahhilt etmi§tir. ~.,,i::~~;;-'if";_;;~¾,,, 
d) Yetkili kurulu~Iar tarafmdan verilen taahhiitler: l:f:~,~-~-,~:_-..1.(C(~::> 
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Yoktur. 

e) Taahhiitlerde yer alan diger onemli hususlar: 

Yoktur. 

28. HALKA ARZ GELiRi VE MALiYETLERi 

28.1. Halka arza ili~kin ihra~~mm elde edecegi net gelir ile katlanacag1 tahmini toplam ve 
pay ba~ma maliyet: 

Sirket, halka arzdan 980.078.348 TL brilt gelir elde edecektir. 

Halka arza ili§kin toplam maliyetin 44.920.917 TL olacag1 tahmin edilmektedir. Pay ba§ma 
dil§ecek maliyetin ise 2,24 TL olmas eklenmektedir. 

Halka arz aliyetlerinin kmlmrt 
t" 
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Tahmini Maliyet Tahmini Maliyet ; 

Bag1ms1z Denetim 649.000 

Reklam, Pazarlama ve Halkla ili§kiler 9.440.000 

MKK Uyelik -Ocreti (BSMV Dahil) 73.500 

SPK Kurul Kay1t -Ocreti 70.000 
(Sermayenin nominal degeri Uzerinden) 

SPK Kurul Kay1t -Ocreti 480.018 
(ihra9 Degeri ve nominal deger fark1 tizerinden) 

Arac1hk Komisyonu (BSMV Dahil) 33.445.174 

Hukuki Dam§manhk 737.500 

Borsa istanbul i§lem Gorme Ba§vuru -Ocreti 25.725 

Toplam Maliyet 44.920.917 
Halka Arz Edilecek Pav Adedi 20.042.502 
Pay Ba~ma Maliyet 2,24 

* Kurul'un 24.06.2016 tarihli ve 2016/20 sayzlz Biilteni'nde yayzmlanan 24.06.2016 tarih ve 
20/710 sayzlz Karan ile belirli olmayan bir sure ifin, Kurul iicretlerinde %50 oramnda indirim 
yapzlmz§flr. Top/am maliyet ve pay ba§zna maliyet hesaplarznda bu indirimler dikkate 
alznmz§tlr. 

28.2. Halka arzm gerekfesi ve halka arz gelirlerinin kullamm yerleri: 

Sirket, mevcut ortaklann yeni pay alma haklarmm tamamen kis1tlanarak, bedelli sermaye 
artmm1 yapilmas1 suretiyle, 91kanlm1§ sermayenin 49.957.498,00 TL'den 70.000.000,00 TL'ye 
artmlmas1m ve artmlacak 20.042.502,00 TL'yi temsil eden 20.042.502 adet nama yaz1h B 
Grubu paymBorsa istanbul A.S.'de i§lem gormek tizere halka arz edilmesini planlamaktad1r. 

Sirket'in paylarmm halka arz edilmek suretiyle primli fiyattan satilmas1 ile Sirket'e nakdi 
kaynak saglanacak olup, Sirket paylarmm ger9ek degeri tizerinden sat1lmas1 mtimktin olacakt1r. 
Boylece Sirket'in btiytimesi, Sirket'e fon giri§inin ve Sirket'in Borsa'da i§lem gormesinin 
saglanmas1 ile beraber kurumsal yonetim ilkelerine uyum stirecinin ba§latilmas1, 
kurumsalla§ma, Sirket degerinin ortaya 91kmas1, bilinirlik ve tammrhgm peki§tirilmesi, 
§effafhk ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha gti9lti bir §eklide uygulanmas1, Sirket' e deger 
katacak yatmmlarm fonlanmas1 hedeflenmektedir. 

Sirket'in sermaye artI§I yoluyla elde edecegi halka arz gelirinin kullamm yerleri ile ilgili detayh 
bilgiler a§ag1da sunulmaktad1r. 



Tekirdag-Murath fabrikam1zm sozle~me gi.icil 8 MW, Konya-Sel9uklu fabrikam1zm 
sozle~me gilcil ise 6 MW olmak ilzere fabrikalanm1zm toplam sozle~me gi.icil 14 MW'dir. 
Fabrikalarm elektrik ihtiyacmm kar~Ilanmas1 i9in 28 MW'lik yenilenebilir enerji santrali 
yap1m1 planlanmaktad1r. Yatmmm toplam maliyeti yakla~1k 28 milyon Avro olarak 
ongori.iliirken, santralin 2024 yilmm ikinci yansmdan itibaren ilretime ba~lamas1 
hedeflenmektedir. 

Sirket'in Tekirdag ve Konya'daki fabrikalarmm 2022 y1h toplam elektrik tiiketimi 40 bin 
MWh olarak ger9ekle~mi~tir. Oniimiizdeki y1llarda ise un ilretim miktarmm artmasma 
bagh olarak yilhk elektrik tilketim miktarmm artacag1 ongoriilmektedir. -Oretilmesi 
planlanan elektrigin Sirket'in fabrikalarmdaki ihtiyac1 kar~Ilamak i9in kullamlmas1 
hedeflenmektedir: Elektrik Piyasasmda Lisanss1z Elektrik -Oretim Yonetmeligi kapsammda 
ilretilen elektrigin ihtiya9 fazlas1 olan k1snimm gorevli tedarik ~irketine satilarak ilave gelir 
elde edilmesi planlanmaktad1r. Bu yatmm ile birlikte sat1~larm maliyetinin azalt1hnas1 ve 
ilave gelir elde edilmesiyle Sirket'in briit karmda iyile~me hedeflenmektedir. 

2- Un Silosu, Tesis, Makine ve Cihaz Yatmmlari: Halka arz gelirinin %10'u, Tekirdag ve 
Konya' daki fabrikalanm1zm a~ag1da ayrmtilan a91klanan yatmmlan i9in kullamlmas1 
planlanmaktad1r: 

Tekirdag fabrikam1zda, endilstriyel, perakende ve ihracat pazarmda olu~abilecek kalite 
problemlerini minimize etmek i9in makine yatmm1 yapilmas1, 

Tekirdag fabrikam1zda, paketleme makinelerinin elektrik-elektronik revizyonlarmm 
yapilmas1, 

Tekirdag fabrikam1zda, BRC (British Retail Consortium) g1da gilvenligi sertifikas1 ve 
i~letme gilvenligi i9in gerekli kamera sistemleri ahmlarmm yapilmas1, 

Tekirdag fabrikam1zda, Network, i~letim sistemi, kamera sistemleri ve otomasyon 
haberle~me altyap1smm fiber ag yap1sma ge9mesi i9in yatmm yap1lmas1, 

Konya fabrikam1zda, 12 adet ve toplam 720 ton (60 ton x 12) kapasiteli ilave un silosu 
yatmm1 yapilmas1, 

Konya fabrikam1zda, mevcut binalann i9 ve d1~ cephe bak1mmm yapilmas1, 

Konya fabrikam1zda, modeli eski olan makinelerin yenilenmesi 

3- Finansal Bor-;larm Odenmesi: Sirket, halka arz gelirinin %30'luk k1sm1yla finansal 
bor9lanh1 kapatmay1 planlamaktad1r. 

4- i~Ietme Sermayesinin Finansmam: Ana hammaddesi bugday olan sektorde ozellikle son 
y1llarda pandeminfo etkisi, politik konjoriktiirdeki degi~imler, lojistik (konteyner) krizf, enerji 
ve gilbre fiyatlarmm artmas1 ve kurakhk gibi etkenler bugday fiyatlanm onemli 619iide 
etkileyebilmektedir. 

Diger taraftan, doviz kurlarmdaki dalgalanmalar bugday tedarikini olumsuz etkileyebilmekte ve 
ek finansal kaynak ihtiyac1 olu~abilmektedir. Bu riskier, Sirket'in tedarik zinciri yonetimini 
bugday ahmlarmda (yurt i9i ve yurt d1~1) ve bugday stok yonetiminde daha dinamik hale 
getirmektedir. 

Artan maliyetler ve sat1~ hacimlerine bagh olarak Sirket, stok seviyesini en uygun seviyede 
tutmak i9in gerekli olan i~letme sermayesi ihtiyacU];!n kar~Ilanmas1 i9in halka arz gelirinin 
%4 'm1 bu ama9la kullanma71 pla maktad~r.., .£) :,_;~;.;•~~:. 
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Halka Arz Gelirlerinin Kullamm Y erleri Kullan1m Y eri Oranlar1 % ; 

1-Y enilenebilir Enerj i Santrali Y atmmlan %20 

2- Un Silosu, Tesis, Makine ve Cihaz Yatmmlan %10 

3-Finansal Bon;lann Odenmesi %30 

4-i§letme Sermayesinin Finansmam %40 

Yukanda belirtilen fon kullamm oranlan, Sirket menfaatleri ve piyasa ko§ullan dogrultusunda 
degi§kenlik gosterebilir. Sirket, Halka arzdan elde edilecek geliri, yukanda belirtilen §ekilde 
kullanamad1g1 takdirde, Sirket menfaatlerini gozeterek kullamm yerleri arasmda kaydtrma 
yapabilecektir. 

Sirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri, yukanda yer alan alanlarda kullanmaya 
ba§layana kadar; kur korumah katihm hesab1, Turk Liras1 cinsinden vadeli kat1hm hesab1, 
ve/veya kira sertifikas1, yatmm fonlan gibi menkul k1ymet ahmlan suretiyle, ve/veya fonun 
degerini korumak adma, benzer korumay1 saglayabilecek herhangi ba§ka bir surette 
nemaland1racaktir. Amlan sure boyunca, ilgili fonun bu yontemlerden hangisi/hangileri ile 
nemalandmlacagma ve nemaland1rmanm ko§ullarma, global ve yerel ekonomik §artlar dikkate 
almarak, mevzuata uygunluk 9er9evesinde Sirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. 

29. SULANMA ETKiSi 

Sermaye artmm1 §eklinde yaptlacak halka arz sonucu olarak sermaye artmm1 tarafmda 
yaptlacak 20.042.502 adet nominal degerli pay ihra9 edilmesi neticesinde sermaye artt§ma 
katilmayan mevcut ortak i9in mevcut pay oranlarmda sulanma etkisi olacaktir. 

Halka Arz Oncesi Pay .Basma Defter Degeri ·· ... ': Tutar 
Defter Degeri (TL) 286.006.461 
Toolam Pav Say1S1 (adet) 49.957.498 

Pay Basma Defter Degeri (TL) 5,72 

Halka Arz Sonras1 Durum Tutar 
Halka Arz Fiyatl (TL) 48,90 

Sermaye Artmm1 (adet) 20.042.502 

Sirkete Girecek Nakit (TL) 980.078.348 
Halka Arz Masraflan (TL) 44.920.917 

Sirkete Girecek Net Nakit (TL) 935.157.431 . . 

Halka Arz Sonrast Defter Degeri (TL) 1.221.163.892 

Halka Arz Sonrast Pay Say1s1 (adet) 70.000.000 

Halka Arz Sonras1 Pav Basma Defter Dei!eri (TL) 17,45 

Mevcut Ortaklar iyin (pozitit) sulanma etkisi (TL) 11,72 
Mevcut Ortaklar iyin (pozitit) sulanma etkisi (%) 205% 

Yeni Ortaklar icin sulanma etkisi (TL) -31,45 

Y eni Ortaklar iyin sulanma etkisi (%) -64% 



29.2. Mevcut hissedarlarm halka arzdan pay almamalar1 durumunda (yeni pay alma 
haklarm1 kullanmamalan durumunda) sulanma etkisinin tutan ve yiizdesi: 

Halka arza katilmayan mevcut ortak i9in sulanma etkisi pozitif 11, 72 TL ve %205 oranmda 
olacaktir. 

30. UZMAN RAPORLARI VE U<;UNCU KiSiLERDEN ALINAN BiLGiLER 

30.1. Halka arz siirecinde ihra'r'r•Ya dam~manhk yapanlar hakkmda bilgiler: 

Halka arz silrecinde ihra991'ya dam~manhk hizmeti verenler a~ag1daki tabloda yer almaktadir: 

Kurum Dam~manhk.Hizmeti · 

Yap1 Kredi Yatmm Menkul Degerler A.S. Aracthk Hizmeti 

Paksoy Ortak A vukat Bilrosu Hukuki Dam~manhk Hizmetleri 

Vezin Bag1ms1z Denetim A.S. Bag1ms1z Denetim Hizmeti 

Yetkin Gayrimenkul Degerleme ve Dam~manhk A.S. Gayrimenkul Degerleme Hizmetleri 

Ekspertur Gayrimenkul Degerleme ve Dam~manhk A.S. Gayrimenkul Degerleme Hizmetleri 

30.2. Uzman ve bag1msiz denetim raporlar1 ile ii'riincii ki~ilerden alman bilgiler: 

A~ag1da belirtilen uzman ve ozel bag1ms1z denetim raporlanm haz1rlayan taraflardan saglanan 
bilgiler, ilgili raporlardan aynen almarak, Sirket'in bildigi veya haz1rlayan tarafm yay1mlad1g1 
bilgilerden kanaat getirebildigi kadanylaa91klanan bilgileri yanh~ veya yamlt1c1 hale getirecek 
herhangi bir eksiklik bulunmayacak ~ekilde izahname'de yer almaktadir. Bu raporlarm 
yaymlanmasmda ilgili raporlan haz1rlayan ki~ilerin nzas1 bulunmaktadir. 

Finansal Tablolar 

Sirket'in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerine ve 30.09.2022 tarihli ara doneme 
ili~kin mali tablolan denetleyen bag1ms1z denetim kurulu~unun: 

Ticaret Unvam: Vezin Bag1ms1z Denetim A.S. 

Adresi: Ceyhun Atif Kansu Caddesi No: 102/A Beycanoglu i~ Merkezi B2 Blok D: 7-8 
06520 Balgat/ Ankara 

Telefon: 0312 4 73 57 57 

Faks: 0312 473 95 96 

ilgili Doneme iti~kin Sorumlu Ortak B~~ Denet9i: Fatma Zeh~a Ko~ 

Ozel Bag1ms12 Denet9i Gorii~il 

Sirket, 30 Eyliil 2022, 31 Arahk 2021, 31 Arahk 2020 ve 31 Arahk 2019 tarihleri finansal 
durum tablosu ile aym tarihte sona eren hesap donemine ait; kar veya zarar ve diger kapsamh 
gelir tablosu, ozkaynak degi~im tablosu ve nakit ak1~ tablosu ile onemli muhasebe 
politikalarmm ozeti dahil olmak ilzere finansal tablo dipnotlarmdan olu~an finansal tablolanm 
denetlemi~ bulunuyoruz. 

Goril~ilmilze gore ili~ikteki 30 Eyliil 2022 ve 31 Arahk 2021 tarihli finansal tablolar, Sirket'in 
30 Eyliil 2022 ve 31 Arahk 2021 tarihleri itibanyla finansal durumlarm1 ve aym tarihlerde sona 
eren hesap donemlerine ait finansal performan~lanm ve nakit ak1~lanm, Tilrkiye Muhasebe 
Standa rma uygun olarak tiim o li.:1Y~otiafk .dogru ve ger9ege uygun bir bi9imde 
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31 Arahk 2020 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolan, "Smtrh Olumlu Goril§iln Dayanag1" 
paragrafmda belirtilen hususun muhtemel etkileri hari9 olmak ilzere Sirket'in 31 Arahk 2020 
ve 31.12.2019 tarihi itibanyla finansal durumlanm ve aym tarihlerde sona eren hesap 
donemlerine ait finansal performanslanm ve nakit ak1§lanm, Tilrkiye Muhasebe Standartlarma 
uygun olarak tilm onemli yonleriyle dogru ve ger9ege uygun bir bi9imde sunmaktadtr. 

S1mrh Olumlu Goril§iln Dayanag1 

Sirket'in 31 Arahk 2020 ve 31 Arahk 2019 y1llanm kapsayan ozel ama9h bag1ms1z denetim 
sozle§mesi, rapor doneminden sonra ger9ekle§tiginden stok say1mlarma i§tirak edilmek 
suretiyle teyit edilememekle birlikte, 31 Arahk 2020 tarihi itibariyle 274.334.091 TL ve 31 
Arahk 2019 tarihi itibanyla 135.279.513 TL stok kalemlerine ili§kin altematif teknikler 
uygulanmI§tir. 31 Arahk 2020 ve 31 Arahk 2019 y1llan ba§ka bir denetim firmas1 tarafmdan 

. denetlenmi§ ve olumlu goril§ bildirilmi§tir. 

Yapt1g1m1z bag1ms1z denetim, Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu 
(KGK) tarafmdan yay1mlanan Tilrkiye denetim Standartlarmm bir par9as1 olan Bag1msIZ 
Denetim Standartlarma (BDS'lere) uygun olarak yilriltillmil§tilr. Bu standartlar kapsammdaki 
sorumluluklanm1z, raporumuzun "Bag1ms1z Denet9inin Finansal Tablolann Bag1ms1z 
Denetimine ili§kin Sorumluluklan" bolilmilnde ayrmtlh bir §ekilde a91klanm1§tlr. KGK 
tarafmdan yay1mlanan Bag1ms1z Denet9iler i9in Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal 
tablolarm bag1ms1z denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hilkilmlere uygun olarak Sirketten 
bag1ms1z oldugumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsammdaki etige ili§kin diger 
sorumluluklar da taraf1m1zca yerine getirilmi§tir. Bag1ms1z denetim s1rasmda elde ettigimiz 
bag1ms1z denetim kamtlanmn, goril§ilmilziln olu§turulmas1 i9in yeterli ve uygun bir dayanak 
olu§turduguna inamyoruz. 

Hukuk9u Raporu 

izahname'nin 5 numarah ekinde yatmmcilann incelemesine sunulan bag1ms1z hukuk9u raporu 
ve bu rapora ilaveten haz1rlanmt§ ek hukuk9u beyam Paksoy Ortak Avukat Bilrosu tarafmdan 
haz1rlanmt§ttr. 

Adresi: Orjin Maslak, Eski Bilyilkdere Caddesi No: 27 K:11 Maslak, 34485 Sanyer/istanbul 

Telefon: +90 (212) 366 47 00 

Faks: +90 (212) 290 23 55 

Ekli hukuk9u raporunda da ayr1ca belirtildigi ilzere, Paksoy Ortak Avukat Bilrosu'nun hukuk9u 
raporunun, 1zahname kapsammda kamuya a91klanmas1 konusunda nzas1 bulunmaktadtr . 

. Diger A91klamalar 

Yukanda bahsi ge9en ve Sirket'e arac1hk hizmetleri, hukuki dam§manhk hizmetleri ve 
bag1ms1z denetim hizmetleri sunan hi9bir taraf, halka arz eden tarafmdan ihra9 edilen ya da 
Sirket'e ait menkul k1ymetleri ya da Sirket'in menkul k1ymetlerini elde etme hakk1 veren ya da 
taahhilt eden opsiyonlara sahip degildir ya da soz konusu menkul k1ymetlerin ihra9 edilmesinde 
gorev alan yetkili kurulu§lar, dam§man ya da bag1ms1z denetim kurulu§lan degildir. Aym 
taraflarm Sirket ile herhangi bir istihdam, yonetim, denetim ya da sermaye baglant1s1 
bulunmamaktadtr. 

Sirket'e yukanda bahsi ge9en hizmetleri sunan taraflar haricinde, izahname'nin genelinde 
muhtelif sektor rapprlarmdan, pazar ara§ttrmalarmdan ve halka a9* olan veya olmayan 9e§itli 
kaynaklarda elde\~dilen bilgilere yer ver· qµ'§tit;Si~k~t olarak burada verilen bilgilerin ayrien 
almd1g1, Si et'in bildigi veya ilgiJi il · ~FPi1ijansih-ya:x1.~Ja~1g1 bilgilerden kanaat getirebildigi 
kadanyla ' nan bilgileri ya § vey~ . yap_1Jtw1.,, hale}. g~tirecek herhangi bir eksikligin 
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bulunmad1g1 beyan ederiz. U9ilncil ki§ilerden alman soz konusu bilgilerin kaynaklan ilgili 
bolilmlerde verilmekte olup, bu bilgilerin dogrulugunu teyit ederiz. Ote yandan, tilm il9ilncil 
ki§ilerden alman bilgilerin gilvenilir oldugu dil§ilnillmekle birlikte, bag1ms1z bir dogrulama 
i§leminden ge9irilmemi§tir. 

Sirket, il9ilncil 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. 

31. i~TiRAKLER HAKKINDA BiLGiLER 

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hari~ olmak iizere ihra~~mm finansal yahnmlan 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

32. PAYLAR iLE iLGiLi VERGiLENDiRME ESASLARI 

A§ag1da ozet olarak sunulan borsada i§lem gorecek paylarm elde tutulmas1, elden 91kanlmas1 
ile kar paylarmm ve kar pay1 avanslanmn vergilendirilmesi hakkmda a91klamalar, genel bilgi 
vermek amac1yla i§bu izahname'nin tarihi itibanyla yilrilrlilkte bulunan vergi mevzuat1 
uyannca haz1rlanm1§tlr. Vergi mevzuat1 ile uygulanan vergi oran ve tutarlarmm ileride 
degi§ebilecegini ve ozellikli durumlann doguracag1 vergisel sonu9larla ili§kili olarak 
yatmmctlarm vergi dam§manlan ile g6ril§erek bilgi almas1 gerektigini belirtmek isteriz. 

32.1. Genel Bak•~ 

32.1.1. Ger~ek Ki~ilerin Vergilendirilmesi 

Gelir vergisi mevzuatI uyarmca, Tilrk hukukunda vergi milkelleflerinin yilkilmlillilklerini 
belirleyen iki 9e§it vergi milkellefiyet statilsil mevcuttur. Tilrkiye'de yerle§ik bulunan ("Tam 
Miikellef') ki§iler ve kurumlar Tilrkiye i9inde ve dt§mda elde ettikleri kazan9 ve iratlarm 
tamam1 ilzerinden vergilendirilirler. Tilrkiye'de yerle§ik bulunmayan ("Dar Miikellef') ki§iler 
ve kurumlar sadece Tilrkiye'de elde ettikleri kazan9 ve iratlar ilzerinden vergilendirilirler. 

GVK uyarmca, (i) Tilrkiye'de yerle§mi§ olanlar (ii)resmi daire ve milesseselere veya merkezi 
Tilrkiye'de bulunan te§ekkill ve te§ebbilslere bagh olup ad1 ge9en daire, milessese, te§ekkill ve 
te§ebbilslerin i§leri dolay1s1yla yabanc1 illkelerde oturan Tilrk vatanda§lan, Tam Milkellef 
olarak Tilrkiye i9inde ve dt§mda elde ettikleri kazan9 ve iratlarm tamam1 ilzerinden 
vergilendirilirler. Tilrkiye'de yerle§mi§ saytlma durumu (i) ikametgahm Tilrkiye'de bulunmas1 
veya (ii) bir takvim y1h i9erisinde Tiirkiye'de devamh olarak alt! aydan fazla oturulmas1 olarak 
tammlanmt§tlr. Buna ek olarak, belli bir gorev veya i§ i9in Tiirkiye'ye gelen i§, ilim ve fen 
adamlar~, uzmanlar, memurlar,_ basm ve yaym muha~irleri ve durumlan bu~a benzeyen diger 
kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksad1yla Tiirkiye'ye gelen 
yabanctlar ile tutukluluk, hilkiimlilliik veya hastahk gibi elde olmayan sebeplerle Tiirkiye'de 
ahkonmu§ veya kalmt§ olanlar Tilrkiye'de yerle§ik saytlmazlar ve dolay1s1yla Tam Milkellef 
olarak degerlendirilmezler. Bununla birlikte, yurt dt§mda mukim ki§ilerin Tilrkiye'de tam veya 
dar miikellef olup olmad1klanmn tespitinde Tilrkiye ile ilgili ki§inin mukimi oldugu yabanc1 
illke arasmda imzalanmt§ 9ifte vergilendirmeyi onleme anla§mas1 hiikilmlerinin de dikkate 
ahnmas1 gerekmektedir. 

Halka Arz Edilen Paylar'a sahip olan ki§ilerin, soz konusu Halka Arz Edilen Paylar'm BiST'te 
elden 91kanlmasmdan kaynaklanan deger art1§ kazan9lan ve Halka Arz Edilen Paylar ile ilgili 
dag1t1lan kar paylanndan elde e7ikle · enk}.1l ser~ay,~)ratlan, Tiirkiye' de elde edilmi§ olarak 
kabul dilmektedir. ,. .,.,.-·'' ,, ',f. -?.·· ,'" ·, .. . 
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Ger9ek ki~ilerin 2023 takvim y1h i9in gelir vergisine tabi gelirleri a~ag1da belirtilen oranlara 
bagh olarak vergilendirilir. 

Gelir Arahg1 Gelfr Vergisi Oram (%) j 
.,, 

70.000 TL'ye kadar 15 

150.000 TL'nin 70.000 TL'si i9in 10.500 TL, fazlas1 20 

370.000 TL'nin 150.000 TL'si i9in 26.500 TL (iicret gelirlerinde 
27 

550.000 TL'nin 150.000 TL'si i9in 26.500 TL), fazlas1 

1.900.000 TL'nin 370.000 TL'si i9in 85.900 TL (iicret gelirlerinde 
35 

1.900.000 TL'nin 550.000 TL'si i9in 134.500 TL}, fazlas1 

1.900.000 TL'den fazlasmm 1.900.000 TL'si i9in 621.400 TL 
(iicret gelirlerinde 1.900.000 TL'den fazlasmm 1.900.000 TL'si 40 
i9in 607.000 TL), fazlas1 

32.1.2. Kurumlarm Vergilendirilmesi 

5520 say1h Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") uyarmca, sermaye §irketleri, kooperatifler, 
iktisadi kamu kurulu§lan, demek veya vak1flara ait iktisadi i§letmeler ve i§ ortakhklan, kurum 
kazan9lan iizerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumlarm vergilendirilebilir karlan Vergi 
Usul Kanunu ve diger Tiirk vergi kanunlarma gore helirlenmektedir. Halihaz1rda kurum 
karlarma uygulanmakta olan kanuni oran %20 olup bu oran 7316 say1h Amme Aalcaklan tahsil 
U sulii Hakkmda Kanun ile Baz1 Kanunlarda Degi§iklik Y apilmasma Dair Kanun ile 2021 y1h 
vergilendirme donemine ait kurum kazan9lan i9in %25, 2022 y1h vergilendirme donemine ait 
kurum kazan9lan i9in %23 olarak degi§tirilmi§tir. Borsa istanbul Pay Piyasasmda ilk defa 
i§lem gormek iizere ve sermayesinin en az %20'sini temsil eden paylan halka arz edilen 
kurumlarm kurum kazan9larma uygulanacak kurumlar vergisi oram, paylarm ilk defa halka arz 
edildigi hesap doneminden ba§lamak ilzere be§ hesap donemi boyunca iki (2) puan indirimli 
olarak uygulanacakt1r. 

KVK'da tam ve dar milkellefiyet olmak ilzere iki tiir vergi milkellefiyeti tammlanmI§tir. KVK 
uyarmca bir kurumun Tam Milkellef olarak degerlendirilebilmesi i9in: (i) kanuni merkezinin 
Tilrkiye'de bulunmas1 veya (ii) kanuni merkezinin Tilrkiye d1~mda bulunmasma ragmen i§ 
bak1mmdan i§lemlerin fiilen topland1g1 ve yonetildigi merkez olan i§ merkezinin Tilrkiye'de 
bului1mas1 gerekmektedir. Tilrk vergi mevzuatl 9et9evesinde belirtilen bu iki ~art1 saglamayan 
bir kurum Dar Milkellef olarak degerlendirilir. 

Tam milkelle( kurumlar gerek Tilrkiye i9inde gerekse · Tilrkiye d1§mda elde ettikleri 
kazan9larmm tamam1 ilzerinden Tilrkiye'de vergilendirilirler. Dar Milkellef kurumlar ise 
sadece Tilrkiye' de elde ettikleri kazan9lan ilzerinden vergilendirilirler. 

Dar milkellefiyete tabi ki§iler bak1mmdan menkul sermaye iratlarmm Tilrkiye'de elde edilmi§ 
olarak kabul edilebilmesi i9in sermayenin Tilrkiye'de yat1rilm1§ olmas1 gerekmektedir. Dar 
milkellefiyete tabi ki§iler bak1mmdan deger artI§ kazan9larmm Tilrkiye'de elde edilmi§ olarak 
kabul edilebilmesi i9in soz konusu deger artI§ kazancm1 doguran i§in veya muamelenin 
Tilrkiye'de ifa edilmesi veya Tilrkiye'de degerlendirilmesi gerekmektedir. "Tilrkiye'de 
degerlendirilmesi" ifadesinden maksat odemenin Tilrkiye'de yapilmas1 veya odeme yabanc1 bir 
illkede yapilm1~ ise, Tilrkiye'de odeyenin veya nam ve hesabma odeme yapilanm hesaplarma 
intikal ettiril esi veya karmdan a mas1d1r.-·0
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32.2. Paylarm elden ~1kardmas1 kar~1hgmda saglanan kazan~larm vergilendirilmesi 

32.2.1. Borsada i~lem goren paylarm vergilendirme esaslari 
31.12.2025 tarihine kadar uygulanmak ilzere BiST'te i§lem goren paylarm elden 91kanlmas1 
sonucu saglanan deger artt§ kazan9larmm vergilendirilmesi GVK'mn Ge9ici 67. maddesi 
9er9evesinde ger9ekle§tirilmektedir. GVK'nm ge9ici 67. maddesi kapsammda deger artI§ 
kazan9lan i§lemlere arac1hk eden bankalar ve arac1 kurumlar ile saklay1c1 kurulu§lar tarafmdan 
yaptlan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK'nm Ge9ici 67. Maddesinin yilrilrlilk silresinin 
31 Arahk 2025 tarihinden sonraya uzat1lmamas1 veya herhangi bir §ekilde kapsammm vergi 
mevzuatma dahil edilmemesi durumunda 31 Arahk 2025 tarihinden sonra a§ag1da a91kland1g1 
ilzere (Bakm1z. 33.2.2 Genel Olarak Pay Ahm Sat1m Kazan9larmm Vergilendirilmesi) (Yatmm 
Ortakhg1 Paylan Hari9), BiST'te i§lem goren paylarm elden 91kanlmasmdan saglanacak deger 
artt§ kazan9lan genel hilkilmler 9er9evesinde vergilendirilecektir. 

Digerlerinin yam s1ra, BiST'te i§lem goren paylarm ahm sat1mma arac1hk ettikleri yatmmc1lar 
tarafmdan saglanan gelirlerin vergilendirilmesinden yilkilmlil olan ve dolay1s1yla vergi 
tevkifatm1 yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, arac1 kurumlar ve saklay1c1 
kurulu§lardir. Bankalar, arac1 kurumlar ve saklay1c1 (saklamac1) kurulu§lar tevkifat 
yilkilmlillilkleri tahtmdaki ilgili vergi beyanlanm, il9er ayhk donemler itibanyla beyan 
edeceklerdir. istanbul Takas ve Saklama Bankasi A.~.-MKK dt§mda saklay1c1 kurulu§lardan 
saklama hizmeti alan yatmmctlarm i§lemlerinde vergi tevkifatmm yaptlmas1 esasen ilgili 
saklay1c1 kurulu§un sorumlulugundadir. 

BiST'te i§lem goren bir paym ba§ka bir banka veya arac1 kuruma naklinin istenmesi halinde, 
nakli ger9ekle§tirecek banka veya arac1 kurum nakli istenen k1ymetle ilgili ah§ bedeli ve ah§ 
tarihini naklin yaptlacag1 kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matrahmm 
tespitinde dikkate almacaktir. Soz konusu paylarm bir ba§ka ki§i veya kurum adma 
nakledilmesi halinde . ah§ bedelinin ve ah§ tarihinin ilgili banka veya arac1 kuruma 
bildirilmesinin yam s1ra i§lemin T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'na bildirilmesi 
gerekmektedir. Bu bildirimler, ba§ka bir ki§i veya kurum adma naklin aym banka veya arac1 
kurumun bilnyesinde ger9ekle§tirilmesi veya ktymetin sahibi tarafmdan fiziken teslim almmas1 
halinde de yap1hr. 

Saklay1c1 kurulu§lar, bankalar ve arac1 kurumlar tarafmdan yap1lacak vergi tevkifat1 oram 
kanunen %15 olarak belirlenmi§tir. Soz konusu tevkifat oram bankalar, arac1 kurulu§lar ve 
saklay1c1 kurulu§lar tarafmdan a§ag1da yer alan gelirler ilzerinden uygulamr: 

a) ahm · sat1mma arac1hk ettikleri menkul k1ymetler ile diger sermaye piyasas1 ara9larmm 
ah§ ve satt§ bedelleri arasmdaki fark, 

b) ahmma arac1hk ettikleri menkul k1ymet veya diger sermaye · piyasas1 ara9larmm itfas1 
halinde ah§ bedeli ile itfa bedeli arasmdaki fark, 

c) menkul k1ymetlerin veya diger sermaye piyasas1 ara9lanmn tahsiline arac1hk ettikleri 
donemsel getirileri (herhangi bir menkul k1ymet veya diger sermaye piyasas1 aracma 
bagh olmayan), 

d) arac1hk ettikleri menkul k1ymet veya diger sermaye piyasas1 ara9larmm odiln9 
i§lemlerinden saglanan gelirler. 

Ancak, GVK ve 2012/3141 say1h Bakanlar Kurulu Karan("BKK") uyarmca, kanunen %15 
olarak belirlenen tevkifat oram: (i) p ylara ve ,a,x,,-~~dekslerine dayah olarak yaptlan vadeli 
i§lem ve opsiyon sozle§meleri, BiS te i§l · ~~hJ1.n~c1.kurulu§ varantlan dahil olmak ilzere 
paylar enkul k1ymetler yat1f1 orta . • ay~fr1 +.tiari.9)\ve pay yo gun fonlarmm kat1lma 
belgel inden elde edilen kaz 9lar T. ):.-; ~-::~_ ~_\1¥f_\!3akanhg1'nca ihra_9 edilen altma 
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dayah devlet i9 bor9lanma senetleri ve 4749 say1h Kamu Finansmam ve Bor9 Yonetiminin 
Diizenlenmesi Hakkmda Kanun uyannca kurulan varhk kiralama §irketleri tarafmdan ihra9 
edilen altma dayah kira sertifikalarmdan elde edilen kazan9lar i9in %0, SPKn'na gore Sermaye 
Piyasas1 Kurulu'nca onaylanmI§ finansman bonolarmdan ve varhk kiralama §irketleri 
tarafmdan ihra9 edilen bir yildan k1sa vadeli kira sertifikalanndan saglanan gelirler ile bunlarm 
elden 91kanlmasmdan dogan kazan9lardan %15; ve (ii) KVK'nm 2/1 maddesi kapsammdaki 
miikellefler ile miinhas1ran ip.enkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 arac1 getirileri ile deger 
artI§I kazan9lan elde · etmek ve bunlara bagh haklan kullanmak amac1yla faaliyette bulunan 
miikelleflerden 6362 say1h SPKn'a gore kurulan yatmm fonlan ve yatmm ortakhklanyla 
benzer nitelikte oldugu T.C. Bazine ve Maliye Bakanhg1'nca belirlenenler tarafmdan elde 
edilenler hari9 olmak iizere yukandaki (i) bendinde belirtilenler dt§mda kalan kalan kazan9lar 
i9in %10 uygulamr. 
Y atmmcilar yukanda belirtilen oranlarm ileride degi§iklige ugrayabilecegini goz oniinde 
bulundurmahd1r. 

Paylar degi§ik tarihlerde almd1ktan sonra bir k1smmm elden 91kanlmas1 halinde tevkifat 
matrahmm tespitinde dikkate almacak ah§ bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk 91kar metodu 
esas almacaktir. Paylann ahmmdan once elden 91kanlmas1 durumunda, elden 91kanlma 
tarihinden sonra yapilan ilk ahm i§lemi esas almarak soz konusu tutar iizerinden tevkifat 
yapilacak tutar tespit edilir. Aym giin i9inde birden fazla ahm sat1m yapilmas1 halinde o giin 
i9indeki ah§ maliyetinin tespitinde agirhkh ortalama yontemi uygulanabilecektir. Ah~ ve satI~ 
i~lemleri dolay1s1yla odenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat 
matrahmm tespitinde dikkate ahmr. 

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebligi uyarmca menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 
ara9larma ili~kin tilrler (i) sabit getirili menkul k1ymetler; (ii) degi§ken getirili menkul 
k1ymetler; (iii) diger sermaye piyasas1 ara9lan ve (iv) yatmm fonlan katilma belgeleri ve 
yatmm ortakhklan paylan olacak ~ekilde belirlenmi~tir. Paylar ve pay endekslerine dayah 
olarak yapilan vadeli i§lem ve opsiyon sozle~meleri, menkul k1ymetin dahil oldugu sm1f i9inde 
degerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayah olarak yapilan vadeli i~lem 
sozle§meleri ile BiST'te i~lem goren pay ve pay endekslerine dayah olarak ihra9 edilen arac1 
kurulu§ varantlan paylarmm da dahil oldugu degi~ken getirili menkul k1ymetler sm1f1 
kapsammda degerlendirilecektir. 

U9er ayhk donem i9erisinde, birden fazla pay ve aym tilrden oldugu kabul edilen menkul 
k1ymet ahm sat1m i~lemi yapilmas1 halinde tevkifatm ger9ekle~tirilmesinde bu i~lemler tek bir 
i~lem olarak dikkate ahmr. Pay ve aym tiirden oldugu kabul edilen menkul k1ymet ahm 
sat1mmdan dogan zararlar takvim y1h a§Ilmamak kayd1yla izleyen ii<; ayhk doneme devredilir 
ve takip eden donemlerin te".kifat matrahmdan ma~sup edilir. Takvim y1_lmm son ii<; ayhk 
doneminde olu§an zarar tutannm izleyen doneme aktanlmas1 miimkiin degildir. Dovize, altma 
veya ba§ka bir degere endeksli menkul k1ymet veya diger sermaye piyasas1 aracmm ah~ ve sat1~ 
bedeli olarak i§lem tarihindeki TL kar§Ihklan esas almarak tevkifat matrah1 tespit edilir. 
Menkul k1ymet ve diger sermaye piyasas1 aracmm yabanc1 bir para cinsinden ihra9 edilmi~ 
olmas1 halinde ise tevkifat matrahmm tespitinde kur fark1 dikkate ahnmaz. 

Tam miikellef kurumlara ait olup, BiST'te i~lem goren ve bir yildan fazla siireyle, Tam 
Miikellef ve Dar Miikellef pay sahipleri tarafmdan, elde tutulan paylarm elden 91kanlmasmda 
tevkifat uygulanmaz. 

Ticari faaliyet kapsammda elde edilen gelirler, miikelleflerin her tilrlii ticari ve smai 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazan9lan ~~eklitfd,e.,,_~Jammlanan ticari kazan9 hiikilmleri 
9er9eves de kazancm tespitinde ate, ~(i~1,Vi1:nfii:i ~a2:ancm elde edilmesi sirasmda tevkif 
suretiy odenmi~ olan vergilei GVK'niitilgili.J.li:ik4mledkapsammda tevkif edilen vergilerin 
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tabi oldugu hilkilmleri 9er9evesinde, tevkifata tabi kazan9larm beyan edildigi beyannamelerde 
hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

GVK'mn ge9ici 67. maddesi kapsammda tevkifata tabi tutulan kazan9lar i9in ger9ek ki§ilerce 
yilhk veya milnferit beyanname verilmez. Diger gelirler dolay1s1yla verilecek yilhk 
beyannameye de·bu gelirler dahil edilmez. Soz konusu madde hilkilmleri uyarmca tevkifata tabi 
tutulsun tutulmasm dar milkellef ger9ek ki§i veya kurumlarca Hazine ve Maliye Bakanhg1, 
4749 say1h Kamu Finansmam ve Bor9 Yonetiminin Dilzenlenmesi Hakkmda Kanun'a gore 
kurulan varhk kiralama §irketleri ve tam milkellef kurumlar tarafmdan yurt dt§mda ihra9 edilen 
menkul k1ymetlerden saglanan kazan9 ve iratlar i9in milnferit veya ozel beyanname verilmez. 

Menkul k1ymet ve sermaye piyasas1 ara9larmm il9er ayhk donemler itibanyla tevkifata tabi 
tutulacak ahm sat1m kazan9larmm tespitinde ahm sat1m konusu i§lemlerin (yukanda belirtildigi 
ilzere) aym tilrden olmasma dikkat edilecektir. Kazan9lar, bu tilrlere gore ayn ayn tespit edilip 
tevkifata tabi tutulacaktir. 

GVK'mn ge9ici 67/5 maddesi uyarmca, gelir sahibinin ger9ek veya tilzel ki§i ya da Dar veya 
Tam Milkellef olmas1, vergi milkellefiyeti bulunup bulunmamas1, vergiden muaf olup 
olmamas1 ve elde edilen kazancm vergiden istisna olup olmamas1 yukanda ayrmttlan verilen 
vergilendirme uygulamasm1 etkilememektedir. 

2006/10731 say1h Bakanlar Kurulu Karan ve bu kararda degi§iklik ya pan muhtelif Bakanlar 
Kurulu ve Cumhurba§kam Karalan uyarmca, halka arz tarihi itibanyla tevkifat oranlan 
Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte soz konusu oranm artmlmas1 durumunda 
dar milkellefler a91smdan 9ifte vergilendirme sorunu gilndeme gelecektir. GVK'nm ge9ici 67. 
maddesinde dilzenlenmi§ olan tevkifat uygulamalannda, tevkifata konu gelid elde etmi§ olan 
ki§inin mukim oldugu illke ile yaptlmt§ ve yilrilrlilkte olan 9ifte vergilendirmeyi onleme 
anla§mas1 hilkilmleri onem arz etmektedir. Soz konusu anla§ma hilkilmleri, Ti.irk vergi 
kanunlarmdan once uygulanacaktir. 

Dar Milkellef ger9ek ki§i ve kurumlarm, GVK'nm ge9ici 67. maddesi kapsammda 
Tilrkiye'deki finansal ara9lara kendileri veya yurt dt§mdaki portfdy yonetim §irketleri 
vas1tas1yla yatmm yapabilmeleri i9in vergi kimlik numaras1 almalan gerekmektedir. 

Vergi kimlik numaras1 almabilmesi i9in (i) Dar Milkellef ger9ek ki§ilerin pasaportlarmm noter 
onayh bir omegi ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak ilzere, ash ve fotokopisini, (ii) 
Dar Milkellef kurumlarm ise kendi illkelerinde ge9erli kurulu§ belgesinin Tilrkiye'nin o illkede 
bulunan temsilciligince onayh Tilrk9e bir omegini veya yabanc1 dilde onayh kurulu§ belgesinin 
tercilme bilrolarmca tercilme edilmi§ Tilrk9e bir omegini. ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri 
gerekmektedir. Kuzey K1bns Tilrk Cumhuriyeti vatanda§lan i9in nilfus cilzdanmm ibraz1 
yeterli olacaktir. 

Aynca bankalar ve arac1 kurumlar ile saklay1c1 kurulu§lar kendilerine i§lem yapmak i9in 
milracaat eden ancak vergi kimlik numaras1 ibraz edemeyen yabanc1 mil§terileri i9in toplu 
olarak vergi kimlik numaras1 alabilirler. 

01/01/2007 tarihinden itibaren mukimlik belgesi ibraz eden dar milkellef kurumlar i9in yeniden 
vergi kimlik numaras1 ahnmasma gerek bulunmay1p, mevcut numaralar kurumun hangi illkenin 
mukimi oldugunu gosterecek §ekilde kodlama yaptlmak suretiyle revize edilecektir. 



dar mukellef ger9ek ki~iler tarafmdan her yII yenilenmesi, dar mukellef kurumlar tarafmdan ise 
u9 yilda bir yenilenmesi gerekmektedir. 

Tevkifat uygulamasmdan once mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde 9ifte 
vergilendirmeyi onleme anla~mas1 hukiimleri dikkate almmadan Turk vergi mevzuat1 uyarmca 
odeme tarihinde ge9erli olan tevkifat oram uygulanmak suretiyle tevkifat yapilacaktir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1 gerekli gordugu hallerde, 9ifte vergilendirmeyi onleme 
anla~malan hukiimlerinden yararlanacak ki~i ve kurumlardan, ahm-satlmm1 yaptiklan veya 
getirisini tahsil ettikleri Turk menkul k1ymetleri bak1mmdan, uygulanacak anla~ma 
hukumlerine gore ger9ek hak sahibi (beneficial owner) olduklarma <lair ilgili ispat edici 
belgelerin ibrazm1 da isteyebilecektir. Bu belgeleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanhg1'nm tayin 
edecegi surede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya ba~kaca bir suretle ger9ek hak sahibi 
olmad1g1 tespit edilenler bak1mmdan zamanmda tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler i9in 
vergi z1ya1 dogmu~ sayilacaktir. 

Turkiye Cumhuriyeti'nin bugiine kadar akdettigi 9ifte vergilendirmeyi onleme anla~malan ve 
anla~malarm Turk9e metinleri Gelir idaresi Ba~kanhg1'nm www.gib.gov.tr web sayfasmda yer 
almaktadir. 

32.2.2 Genel olarak pay ahm satim1 kazan~larmm vergilendirilmesi 

Bu bolumde GVK'nm ge9ici 67. maddesinin d1~mda kalan durumlara ili~kin genel a91klamalar 
yer almaktadir. 

32.2.2.1. Ger~ek Ki~iler 

32.2.2.1.1. Tam Miikellef Ger~ek Ki~iler 

Pay ahm sat1m kazan9lan, GVK'nm mukerrer 80. maddesi uyannca gelir vergisine tabi 
olacaktir. Ancak amlan madde uyarmca "ivazs1z olarak iktisap edilen pay senetleri ile tam 
milkellef kurumlara ait olan ve iki y1ldan fazla sureyle elde tutulan pay senetlerinin elden 
91kanlmas1 durumunda elde edilen kazan9lar" vergiye tabi olmayacaktir. GVK ge9ici madde 
67'de yer alan ozel duzenleme uyarmca tam mukellef kurumlara ait olup, Borsa istanbul'da 
i~lem goren ve bir yildan fazla sureyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 9Ikanlmasmdan 
elde edilen gelirler de, GVK'mn milkerrer 80. maddesi kapsammda vergiye tabi olmayacaktir. 
Pay senetlerinin elden 91kanlmasmda da kamu menkul k1ymetlerinin sat1~mda oldugu gibi, 
GVK'nm Mukerrer 81. maddesi uyarmca iktisap bedeli, elden 91kanld1g1 ay hari9 olmak uzere 
Devlet istatistik Enstitusu tarafmdan belirlenen toptan e~ya fiyat arttf oramnda artmlarak 
dikkate ahnabilecektir . 

. GVK'mn mukerrer 8 i. maddesi uyarmca m~I ve haklarm elden 91~anlmasmda iktisap be~eli, 
·elden 91kanlan mal ve haklarm, elden 91kanld1g1 ay hari9 olmak uzere Devlet istatistik 
Enstitiisunce belirlenen toptan e~ya fiyat endeksindeki art•~ oranmda artmlarak tespit edilir. Bu 
endekslemenin yapilabilmesi i9in art1~ oranmm %10 veya uzeri olmas1 ~artt1r. 

GVK'nm madde 86/1 (c) uyarmca tam mukellef ger9ek ki~ilerin tevkif sureti ile 
vergilendirilmi~ menkul sermaye iratlan GVK'mn 103. maddesinin ikinci gelir dilimindeki 
tutan a~1yor ise (bu tutar 2021 y1h i9in 53.000 TL'dir.) beyan edilmesi gerekir. 

32.2.2.1.2. Dar miikellef ger~ek ki~iler 

GVK madde (86/2) 9er9evesinde dar mukellefiyette vergiye tabi gelir.in tamam1, Turkiye'de 
tevkif suretiyle vergilendirilmi~ olan; u~retl_er;~~~best meslek kazan9lan, menkul ve 
gayrime ul sermaye iratla~1~. i,(.diger .. k~ani;.:. ve>ir)tlardan olu~uyorsa yilhk beyanname 
verilme Dar mukellef ger9o/1~ileri~/~f ki'~)~.!!~,c~e }~.rg~lendirilmemi~. gelirleri mevcut ise, 
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GVK madde (101/2) uyannca, bu kazarn;larm mal ve haklarm Tilrkiye'de elden 91kanld1g1 
yerin vergi dairesine milnferit beyanname ile bildirilmesi zorunludur. Ancak Tilrkiye ile ilgili 
ki§inin mukimi oldugu yabanc1 illke arasmda imzalanmt§ 9ifte vergilendirmeyi onleme 
anla§mas1 hilkilmlerinin de dikkate almmas1 gerekmektedir. 

32.2.2.2. Kurumlar 

32.2.2.2.1. Kurumlar vergisi milkelleflerinin aktifine kay1th paylarm elden 
~•kardmasmdan saglanan kazan~lar 

Ticari faaliyete bagh olarak i§letme bilnyesinde elde edilen ahm sat1m kazan9lan ticari kazan9 
olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

32.2.2.2.2. Tam milkellefiyet kurumlar 

Ote yandan, KVK'nm 5/1-e maddesi uyarmca kurumlarm aktiflerinde en az iki tam yll silreyle 
yer alan i§tirak paylarmm satt§mdan dogan kazancm %75'lik k1sm1 kurumlar vergisinden 
istisna tutulmaktadir. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek i9in satl§ kazancmm sat1§m 
yaplld1g1 y1h izleyen 5. yilm sonuna kadar bilan9onun pasifinde ozel bir fon hesabmda 
tutulmas1; satt§ bedelinin satt§m yapild1g1 y1h izleyen ikinci takvim y1h sonuna kadar tahsil 
edilmesi ve satl§I yapan ve dolay1s1 ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul k1ymet ticareti 
ile ugra§mamas1 gerekmektedir. 

Burada, soz konusu istisnamn amac1, kurumlarm bagh degerlerinin ekonomik faaliyetlerde 
daha etkin bir §ekilde kullamlmasma olanak saglanmas1 ve kurumlann mali bilnyelerinin 
gil9lendirilmesidir. Bu baglamda, aranan §artlar arasmda bagh degerlerin ba§ka bir bagh degere 
donil§milyor olmas1 yer almaktad1r. 

istisna edilen kazan9tan be§ yll i9inde sermayeye ilave dt§mda herhangi bir §ekilde ba§ka bir 
hesaba nakledilen veya i§letmeden 9ekilen ya da dar milkellef kurumlarca ana merkeze 
aktanlan k1s1m i9in uygulanan istisna dolay1s1yla zamanmda tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
z1yaa ugramt§ say1hr. Aym silre i<;inde i§letmenin tasfiyesi (KVK'ya gore yapilan devir ve 
bolilnmeler hari<;) halinde de bu hilkilm uygulamr. 

32.2.2.2.3. Dar Milkellef Kurumlar 

Dar Milkellef kurum, Tilrkiye'de bir i§yeri a9mak suretiyle veya daimi temsilci vas1tas1yla 
devamh menkul k1ymet ahm sat1m i§i yapan kurum statilsilnde ise ahm sat1m kazan9lan ticari 
kazan<; olarak vergiye tabi olacak ve vergileme Tam Milkellef kurumlarda oldugu §ekilde 
ger9ekle§ecektir. Yukanda belirtildigi ilzere, devamh olarak menkul k1ymet ticareti ile 
ugra§anlarm %75'lik kurumlar vergisi istisnasmdan faydalanmafan milmkiln degildir. 

Tilrkiye'de bir i§yeri a9madan veya daimi temsil_ci vas1tas1yla menkul _k1ymet ahm sat1m 
kazanc1 elde eden Dar Milkellefler a91smdan da ilgili kazancm Tilrkiye'de vergilendirilmesi soz 
konusu olabilir. Dar milkellef kurumlarm vergilendirilmesi a91smdan Tilrkiye'nin imzalamI§ 
oldugu yilrilrlilkte bulunan 9ifte vergilendirmeyi onleme anla§malannm hilkilmleri onem arz 
etmektedir. Soz konusu anla§ma hilkilmleri, Tilrk vergi kanunlarmdan once uygulanacaktir. 

32.2.2.3 Yabanc1 fon kazan~larmm ve bu fonlarm portfoy yoneticiligini yapan ~irketlerin 
vergisel durumu 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurul'un dilzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabanc1 
fonlar da sermaye §irketi sayllarak kurumlar vergisi milkellefi olacaklardir. KVK'ya 6322 say1h 
Kanunun 35'inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yilrilrlilge girmek ilzere, 
"Yabanc1 fon kazan9larmm vergilen · ilmesi" ba§-11kl1.,5/A maddesi eklenmi§tir. Bu maddede, 
yabanc1 £ nlar ile bu fonlarm a,ra 1k i§l~pil~~tn(yiirQi~n.portfoy yoneticiligi yetki belgesine 
sahip Ta Milkellef portfoy yah icisi §irlfo.tltrrih y,ergis~Fdurumlan dilzenlenmi§tir. 
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KVK'nm 2/1 maddesinde belirtilen yabanc1 fonlarm, portfoy yoneticisi ~irketler arac1hg1yla 
organize bir borsada i~lem gorsiln veya gormesin; (i) her tiirlil 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 borsalarmda yapilan emtia i~lemleri ile ilgili elde ettikleri kazarn;lan i1yin 
KVK'mn 5/A maddesinde sayilan ~artlarm saglanmas1 durumunda; portfoy yoneticisi ~irketler, 
bu fonlarm daimi temsilcisi sayilmayacak ve bunlarm i~ yerleri de bu fonlarm i~ yeri veya i~ 
merkezi olarak kabul edilmeyecektir. 

Dolay1S1yla, yabanc1 fonlarm bu kapsamda elde ettikleri kazan1ylan i1yin beyanname 
verilmeyecek ve diger kazan1ylar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazan1ylar 
beyannameye dahil edilmeyecektir. 

Bu uygulamanm, yabanc1 fonlarm Tilrkiye kaynakh gelirleri ilzerinden yap1lacak vergi 
kesintisine etkisi yoktur. 

Tilrkiye' de bulunan, aktif biiyiikliigiiniln %51 'inden fazlas1 ta~mmazlardan olu~an ~irketlere ait 
hisse senetleri veya ortakhk paylan veya bunlara ili~kin vadeli i~lem ve opsiyon sozle~meleri, 
elde edilen kazan1ylar bu uygulama kapsammda degerlendirilmeyecektir. 

32.3. Paylara ili~kin kar paylarmm ve kar pay1 avantajlarmm vergilendirilmesi 

KVK 15/2 ve 30/3'iincil maddeleri ile GVK'mn 94/6-b maddesine 4842 say1h Baz1 Kanunlarda 
Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun'la yap1lan degi~iklikle, tevkifat karm dag1t1lmas1 
a~amasma b1rakilm1~t1r. Bu kapsamda GVK'mn 94/6-b maddesi ve Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun 15/2 ve 30/3'ilncil maddeleri uyarmca, Tam Milkellef kurumlarca; (i) Tam 
Milkellef ger1yek ki~ilere; (ii) gelir ve kurumlar vergisi milkellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve 
kurumlar vergisinden muaf olanlara; (iv) Dar Milkellef ger1yek ki~ilere; (v) Dar Miikellef 
kurumlara {Tilrkiye'de bir i~yeri veya daimi temsilci arac1hg1yla kar pay1 elde edenler hari1y); 
ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan Dar Miikelleflere dag1tilan kar paylan 
ilzerinden 21.12.2021 tarih ve 4936 Say1h Cumhurba~kanhg1 Karan geregince 22.12.2021 
tarihinden itibaren %10 oramnda tevkifat yap1lacakt1r (giri~im sermayesi yatmm fonlan ve 
ortakhklan i1yin bu oran %0 oranmda uygulamr). Tam Milkellef kurumlarca; (i) Tam 
Milkellefler kurumlara ve (ii) i~yeri ve daimi temsilci vas1tas1yla faaliyette bulunan Dar 
Miikellefkurumlara dag1t1lan kar paylan tevkifata tabi degildir. 

32.3.1. Ger~ek Ki~iler 

32_.3.1.l. Tam Miikellef Ger~ek Ki~iler 

GVK'ya 4842 say1h Baz1 Kanunlarda Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun'la eklenen 22/2 
maddesi uyar_mca Tam Miikellef kurumlardan elde edilen,. GVK'nm 75/2 maddesinin (1 ), (2) 
ve (3) numarah bentlerinde yaz1h kar paylarmm yans1 gelir vergisinden milstesnad1r. Kurumlar 
kar pay1 dag1t1rken, gelir vergisinden istisna edilen k1s1m olan yans1 (%50'si) dahil olmak ilzere 
dag1t1lan kar paymm tamam1 (%100'ii) ilzerinden 22.12.2021 itbiariyle %10 oramnda gelir 
vergisi tevkifatI yapmaktad1r. Kar paymmy1lhk vergi beyannamesinde beyan edilmesi halinde, 
soz konusu vergi tevkifat1 yilhk vergi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarmdan 
mahsup edilir. GVK'nm (86/1-c) maddesi uyarmca, tam milkellef kurumlardan elde edilmi~, 
tevkif yoluyla vergilendirilmi~ bulunan ve gayrisafi tutarlan; 2022 y1h gelirleri i1yin 70.000 
TL'yi a~an kar paylan i1yin beyanname verilmesi gerekecektir. Beyan edilen tutar ilzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden, kurum biinyesinde karm dag1t1m1 a~amasmda yapilan %10 
oranmdaki vergi kesintisinin tamam1 (istisnaya t~pi, olan k1s1m dahil) mahsup edilecek olup, 
mahsup sonras1 kalan tutar gen(~ hiik"" le_r ~f~T:]l~y{ve iade edilecektir. ,.,. "'' ··~ ., ' 
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Aynca, kann sermayeye eklenmesi kar dag1t1m1 saytlmaz. Kar pay1 avanslan da kar paylan ile 
aym kapsamda vergilendirilmektedir. 

32.3.1.2. Dar miikellef ger~ek ki~iler 

GVK'mn 94/6-b-ii maddesi uyarmca, tam milkellef kurumlarca dar milkellef ger9ek ki§ilere 
dag1t1lan kar paylan ilzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranlarda (22.12.2021 itibanyla 
bu oran %10'dur) tevkifat yaptlacakt1r. Tilrkiye'nin taraf oldugu baz1 9ifte vergilendirmeyi 
onleme anla§malarmda daha dil§ilk tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. Ancak, 9ifte 
vergilendirmeyi onleme anla§malan hilkilmlerinden yararlamlabilmesi i9in ilgili illkenin yetkili 
makamlan tarafmdan dilzenlenerek imzalanmt§ mukimlik belgesinin ashnm ve noter veya ilgili 
illkedeki Tilrk konsolosluklannca tasdikli Tilrk9e tercilmesinin ilgili vergi dairesine, banka ve 
arac1 kurumlar vas1tas1yla veya dogrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim ytlma 
ili§kin mukimlik belgesi, sadece o y1l i9in izleyen ytlm dordilncil ayma kadar ge9erli olup, dar 
milkellef ger9ek ki§iler tarafmdan her ytl yenilenmesi gerekmektedir. 

Dar milkellef ger9ek ki§iler a91smdan kar paylanmn tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai 
vergileme olup, dar milkelleflerce bu gelirler i9in gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek 
bulunmamaktadir. 

Diger taraftan GVK'nm 101. maddesinin 5 no'lu fikras1 geregince dar milkellef ger9ek ki§ilerin 
vergisi tevkif suretiyle ahnmamt§ menkul sermaye iratlanm, Tilrkiye'de elde edildigi yerin 
vergi dairesine milnferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

32.3.2. Kurumlar 

32.3.2.1. Tam Miikellef Kurumlar 

Ticari faaliyete bagh olarak ticari i§letme bilnyesinde elde edilmesi halinde tevkifat 
yaptlmayacak soz konusu gelirler ticari kazan9 olarak beyan edilecektir. KVK'nm 6. 
maddesinde kapsammdaki "safi kurum kazanc1", GVK'mn ticari kazanc1 dilzenleyen 
hilkilmlerine gore belirlenecektir. Kurumlar vergisi, milkelleflerin bir hesap donemi i9inde elde 
ettikleri safi kurum kazanc1 ilzerinden %20 oranmda uygulamr. Ancak, %20 kurumlar vergisi 
oram, 7316 say1h Amme Alacaklan Tahsil Usulil Hakkmda Kanun ile Baz1 Kanunlarda 
Degi§iklik Y aptlmasma Dair Kanun ile 2021 hesap donemi kazan9lan i9in %25 ve 2022 hesap 
donemi kazan9lan i9in ise %23 olarak belirlenmi§tir 

Borsa istanbul Pay Piyasasmda ilk defa i§lem gormek ilzere ve sermayesinin en az %20'sini 
temsil eden paylan halka arz edilen kurumlarm (bankalar, finansal kiralama §irketleri, faktoring . 
§irketleri, · finansman §irketleri, odeme ve elektronik para kurulu§lan, yetkili do viz milesseseleri, 
varhk yonetim §irketleri, sermaye piyasas1 kurumlan ile sigorta ve reasilrans §irketleri ve 
emeklilik §irketleri hari9) kurum kazan9lanna uygulanacak kurumlar vergisi oram, paylann ilk 
defa halka arz edildigi hesap doneminden ba§lamak ilzere be§ hesap donemi boyunca iki (2) 
puan indirimli olarak uygulanacaktir. ~irket'in kendisi bu dilzenlemeden faydalanacaktir. 

Ancak, KVK'nm 5/1-a maddesi uyarmca, Tam Milkellef ba§ka bir kuruma i§tirak nedeniyle 
elde edilen kar paylan, tam milkellefiyete tabi giri§im sermayesi yatmm fonu kattlma paylan 
ile giri§im sermayesi yatmm ortakhklanmn hisse senetlerinden elde edilen kar paylan, 
kurumlar vergisinden milstesnadir. Diger fon ve yatmm ortakhklarmm kat1lma paylan ve hisse 
senetlerinden elde edilen kar paylan bu istisnadan yararlanamaz. 

32.3.2.2. Dar Miikellef Kurumlar 

KVK'mn 30/3 maddesi uyarmca, tam milkellef . _rp.larca dar milkellef kurumlara dag1ttlan 
kar paylan ilzerinden Bakanlar Kurulu'nca,>, il:en(~ 9r~nlarda (22.12.2021 itibanyla bu oran 
%10'dur) te ifat yaptlacaktir. JU ye'pitjl taraf _§ldugubaz1 9ifte vergilendirmeyi onleme / 
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anla~malarmda daha di.i~ilk tevkifat oranlan belirlenebilmektedir. Ancak, 9ifte vergilendirmeyi 
onleme anla~malan hi.iki.imlerinden yararlamlabilmesi i9in ilgili i.ilkenin yetkili makamlan 
tarafmdan di.izenlenerek imzalanm1~ mukimlik belgesinin aslmm ve noter veya ilgili illkedeki 
Ti.irk konsolosluklarmca tasdikli Ti.irk9e tercilmesinin ilgili vergi dairesine, banka ve arac1 
kurumlar vas1tas1yla veya dogrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yilma ili~kin 
mukimlik belgesi, sadece o yil i9in izleyen y1lm dordi.incil ayma kadar ge9erli olup, dar 
mi.ikellef kurumlar tarafmdan ise ti<; yilda bir yenilenmesi gerekmektedir. 

Dar mi.ikellef kurumlarm, Ti.irkiye'de bir i~yeri veya daimi temsilci arac1hg1 olmaks1zm elde 
ettikleri kar paylan i9in tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergilendirme olup, dar 
mi.ikelleflerin bu gelirler i9in Ti.irkiye'de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktad1r. 

33. iHRA<;<;I VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERiLEN iziN 
HAKKINDA BiLGi 

33.1. ihra~~• veya halka arz eden tarafmdan izahnamenin kullamlmasma ili~kin verilen 
izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kurulu~un paylarm sonradan tekrar satI~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 donem 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.4. Paylarm yetkili kurulu~larca sonradan tekrar satI~a sunulmas1 kapsammda 
izahnamenin kullamlabilecegi iilkeler hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.5. izahname kullamm izninin verilmesinin ~art1 olan diger a~•k ve objektif ko~ullar 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

33.6. Yetkili kurulu~larca paylarm sonradan tekrar sat1~mm ger~ekle~tirilmesi 
durumunda, satI~m ko~ullarma ili~kin bilgilerin yetkili kurulu~ tarafmdan satI~ esnasmda 
yatir1mcdara sunulacagma dair koyu harflerle yazdm•~ uyar1 notu: 

Yokfor. 

33A iZAHNAME KULLANIM iZNiNiN BELiRLENEN BiR VEYA DAHA FAZLA 
YETKiLi KURULU~A VERiLMESi DURUMUNDA VERiLECEK iLA VE BiLGiLER 

33A.1 izahname kullamm izni verilen yetkili kurulu~larm listesi ve kimlik bilgileri 
(ticaret unvanlan ve adresleri): 

Yoktur. 

33A.2 izahname, arz program• izahnamesi veya arz program• sirkiileri onay tarihi 
itibar1yla yetkili kurulu~lara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasd duyurulacag1 
ve ilgili bilgiye nereden ula~dabilecegi ha~~~id!:~!~•~},~~-~: 
Yoktur. :t-,~ v•, ~ ' .. 
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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 kulland1klarina dair beyanlarma yer vermeleri 
gerektigine dair koyu harflerle yazilm1~ uyari: 

Yoktur. 

34. iNCELEMEYE A<;IK BELGELER 

A~ag1daki belgeler Fahrettin Kerim Gokay Caddesi, No: 36, Altunizade, Uskiidar, 
istanbul adresindeki ihra~~mm merkezi ve ba~vuru yerleri ile ihra~~1mn internet sitesi 
www.eksun.com.tr ile Kamuyu Aydmlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr 
tasarruf sahiplerinin incelemesine a~1k tutulmaktadir: 

1) izahnamede yer alan bilgilerin dayanag1m olu~turan her tiirlii rapor ya da beige 
ile degerleme ve gorii~ler (degerleme, uzman, faaliyet ve bag1ms1z denetim raporlari ile 
yetkili kurulu~larca haz1rlanan raporlar, esas sozle~me, vb.) 

2) ihra~~mm izahnamede yer almas1 gereken finansal tablolari 

35.EKLER 

Ek 1 

Ek2 

Ek3 

Ek4 

Ek5 

Ek 6. 

Ek7 

Ek8 

Ek9 

EklO' 

Ekll 

Sirket Esas Sozle~mesi 

Sirket Yonetim Kurulu i<; Yonergesi 

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 tarihlerinde sona eren y11lara 
ili~kj.n Finansal Tablolar ve Ozel Bag1ms1z Denetim Raporlap 

Bag1ms1z Denetim Kurulu~u Sorurnluluk Beyanlan 

Paksoy Ortak Avukat Biirosu'nun 03.03.2023 tarihli Hukuk<;u Raporu 

Paksoy Ortak Avukat Biirosu Beyam 

Fon kullamm yeri raporunu da ekinde i<;eren fon kullamm yeri raporuna ili~kin 
alman Yonetim Kurulu 

31.12.2022 tarihinde sona eren hesap donemine ait Finansal Tablolar ve bzel 
Bag1ms1z Denetim Raporlar1 

Gayrimenkul Degerleme Raporlan 
I 

Gayrimenkul Degerleme Kurulu~lan Sorurnluluk ~eyanlar1 

Katihm Finans ilkeleri Bilgi Formu 
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