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İZAHNAME

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ......../........../............ tarihinde
onaylanmıştır.
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 29.000.000,00.-TL’den tamamı nakit
karşılanmak üzere 45.000.000,00.-TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 16.000.000.TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.
İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca
tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi
bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak
değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu izahname ortaklığımızın www.avod.com.tr ve halka arzda satışa aracılık
edecek Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.tekstilyatirim.com.tr adresli
internet siteleri ile Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr)
yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve
izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden
yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve
durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.
Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı,
hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere
herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve
değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış,
yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
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Sermaye Piyasası Kurulu

SPKn

Sermaye Piyasası Kanunu

KAP

Kamu Aydınlatma Platformu

BİAŞ

Borsa İstanbul A.Ş.

KVK

Kurumlar Vergisi Kanunu

GVK

Gelir Vergisi Kanunu

MKK

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

MKS

Merkezi Kayıt Sistemi

ÖDA

Özel Durum Açıklaması

TTK

Türk Ticaret Kanunu

ŞİRKET/
AVOD

A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.

TL

Türk Lirası

USD

Amerikan Doları

EUR

Avrupa Birliği Para Birimi Avro

UMS

Uluslararası Muhasebe Standartları

UMSK

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu

UFRS

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

TMSK

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

BRC

BRC Global Standard Gıda Güvenliği

IFC

International Featured Standards / Uluslararası özellik taşıyan
standartlar
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I. BORSA GÖRÜŞÜ: Yoktur.
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur.
III. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
“Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin
edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar
içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım
tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe
yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”
1.İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe
uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik
bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET A.Ş.

Sorumlu Olduğu Kısım:

İZAHNAMENİN TAMAMI

Tarih: ../../….

Aracı Kuruluş
Sorumlu Olduğu Kısım:

TEKSTİL YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

İZAHNAMENİN TAMAMI

Tarih: ../../….
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2. ÖZET

Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

2.1.

İhraççıya İlişkin Bilgiler

2.1.1. İhraççının ticaret unvan
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2.1.2. İhraççının Hukuki Statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile
ilgili iletişim bilgileri
İhraçcının Hukuki Statüsü

:

Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat

:

T.C. Kanunları
Türkiye Cumhuriyeti

İhraçcının kurulduğu Ülke
Merkez Adresi

:

Kahve Civarı Mevkii Yıldırım
Mah.Çanakkale-İzmir Asfaltı No:36
Türkelli Menemen İzmir

Telefon ve Fax Numaraları

:

Tel: 232 8354794– Fax: 232 8354533

Internet Adresi

:

www.avod.com.tr

2.1.3. İzahnamede finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de
içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi
Şirket’in faaliyet konusu; her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve
sebze ve meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve
ithalatının yapılmasıdır. Yarı Kurutulmuş ve Kurutulmuş Domates imalatı ve ihracatının
yapılması ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş.’de AVOD hisse koduyla işlem görmektedir.
Şirketimizin B grubu payları 06.12.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş’nin İkinci Ulusal
Pazar’ında, 27.11.2015 tarihinden itibaren ise Ana Pazar’da işlem görmektedir. İşbu izahname
konusu sermaye artırımına ilişkin B Grubu paylar da Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem
görecektir
AVOD her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme,
uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden biridir.
15.000 m² açık ve 5.000 m² kapalı alan ile yıllık 3.000 ton son ürün kapasitesi ile Türkiye
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kurutulmuş sebze ihracatının %20 lik kısmını gerçekleştirmektedir ve Farmer`s Choice markası
ile de iç piyasaya ürünler vermektedir. Müşteri memnuniyetinin kaliteli ürün ve üretimden geçtiği
felsefesine inanan AVOD tohum ithalinden son ürün paketlemesine kadar geçen tüm evrelerde
profesyonel zirai ekim, üretim, kalite kontrol elemanları ile süreci başından sonuna kadar
titizlikle takip etmektedir. Kurulmuş olan BRC ve IFS sistemleri üretimin uluslararası
standartlarda olmasını sağlamaktadır.
Ürünlerimiz, üretim şekli, hammaddelerin gördüğü işlem ve ürün çeşitlerine göre 5 ana gruba
ayrılmıştır.


Güneşte Kurutulmuş Ürünler



Fırında Yarı Kurutulmuş Ürünler



Soslar ve Bruchettalar



Fermente Sebzeler



Közlenmiş Ürünler
Ürünlerimizi kullanıldığı sektör bazında ele alırsak.



Endüstriyel üreticilere yarı mamul olarak giden ürünler



Restoran, otel, catering endüstrisine dağıtım yapan distribütör ve ithalatçılara giden nihai ürünler



Uluslararası zincirlere verilen perakende ürünler, şeklinde sıralayabiliriz.
AVOD, sahip olduğu üretim ve depolama kapasitesi ile 5 kıtadaki müşterilerine tüm yıl boyunca
kesintisiz olarak ürün sevkiyatı yapabilmektedir. Firmamız güneşte kurutma işlemini Ege
Bölgesi'nin çeşitli köşelerine dağılmış kurutma istasyonlarında, kurutma sonrası aşamaları ise
İzmir’deki ayda 200 ton işleme kapasitesine sahip işletmemizde gerçekleştirmektedir. Gücü,
deneyimi, sektördeki mevcut iddiasıyla ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda AVOD,
“Fırında Yarı Kurutulmuş Domates” üretmek için gerekli atılımı gerçekleştirmiş ve fırın kurutma
sistemini faaliyete geçirmiştir. Bu sistem (fırınlanarak kurutma), üretim açısından yepyeni ve
farklı bir teknoloji ifade etmektedir. Bu sistem ile iklim koşullarına bağlı kalmadan ve tamamen
hijyenik

ortamda

kurutma

yapmak

mümkün

olmaktadır.

Oldukça yeni ve kaliteli kurutma sistemlerine sahip olan işletmemiz fırında kurutulmuş ürünler
işlemeye devam etmektedir. Uluslararası düzeyde kabul görmek, bunu tutarlılıkla ve daha
iyileştirerek sürdürmek için işletmemiz BRC ve IFS sistemine akredite olarak sistem
sertifikalarını edinmiştir. Her biri profesyonel bilgi ve deneyimle donatılmış Kalite Güvence
Ekibimiz bu hususta gerekli çalışmaları yapmış ve hali hazırda yapmaya devam etmektedir.
Domates kurutma işlemi; Güneşte ve Fırınlanarak Kurutma şeklinde olabilmektedir.
Domatesler tam olarak olgunlaştıklarında, güneşte kurutmanın yapıldığı kurutma istasyonlarına
getirilir ve güneşte kurutma işlemi gerçekleştirilir. Bağlı ortaklığımız olan Hasat firması bu şekli
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ile domates kurutma işlemini gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli çiftçilerden de tedarik ederek,
sahip olduğu üretim ve depolama kapasitesi ile müşterilerine tüm yıl boyunca kesintisiz olarak
ürün sevkiyatı yapabilmektedir.
Avod firması ise, domatesi fırınlanarak kurutma ile kurutma işlemini gerçekleştirir. Üretim tesisi
içine; Fırınlar, Domates Yıkama Havuzları, Şoklama Odaları ve Soğuk Hava Deposu yatırımlarını
tamamlayarak, faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Firmamız tarafından sürekli kontrol altında tutulan anlaşmalı tarlalardan toplanan seçilmiş
sofralık domatesler fabrikaya getirilir ve sırasıyla kalibrelerine göre ayıklama, boylama ve
yıkama işlemlerine tabi tutulur. Ayıklamanın ardından domatesler 6 eş parçaya bölünür(segment)
ve uygun şekilde tepsilere yerleştirilir. Tepsilerin arabalara yerleştirilmesinin ardından, müşteri
talebine uygun nem içeriğine kadar kurutmak üzere fırınlara yerleştirilir.
Kurutma işleminin ardından yarı kurutulmuş domatesler IQF tipi tünel tipi dondurucularda
soğutulur ve polietilen torbalara alınarak kolilerle depolanır.
Müşterilerimizin talebi doğrultusunda üretim kapasitemizin büyük bir kısmını bu şekilde temin
etmemizin yanı sıra yağ ve baharatlarla marine edilmiş ürünlerde üretilmektedir. Tüm bu
aşamalarda herhangi bir bozulmanın önüne geçmek için domatesin sıcaklığı sürekli kontrol
altında tutulur. Bu tip ürünler pastörize poşet, pet poşet ve vakum poşet ambalajlar ile
paketlenebilir.
2.1.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler;
Konsolide, Üretim, Satış ve Stok rakamları ;
DÖNEM
2012
2013
2014
01-01-30/09/2015

Üretilen
Mal / ton
3.338
3.113
3.315
3.128

Stok Tutarı
(000)
17.510
19.538
18.660
17.634

Hasılat (000)
30.659
35.254
82.617
66.400

2013 yılı üretim miktarı 2012 yılına göre %7 oranında azalmış, aynı dönemler itibariyle satışlar
30.7 mn TL’ndan 35.3 mn_TL’na %15_oranında artmıştır. 2012 yılında 17.5 mn TL tutarındaki
stoklar 2013 yılında %11.4 oranında artış göstererek 19.5 mn TL olmuştur. 2014 yılı üretim
miktarı 2013 yılına göre %6,12 oranında artış göstermiş, aynı dönemler itibariyle satışlar 35.3
mn TL’ndan 82.6 mn_TL’na %134_oranında artmıştır. 2013 yılında 19.5 mn TL tutarındaki
stoklar 2014 yılında %4.1 oranında düşüş göstererek 18.7 mn TL olmuştur. 2014 yılı üretim
miktarı 30.09.2015 dönemi itibariyle %6 azalmıştır. 30.09.2014-30.09.2015 dönemi arasında
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satışlarımız bir önceki döneme göre %41,42 artış göstermiştir. 30.09.2015 dönemi stoklarımız
ise 30.09.2014 dönemine göre %21,60 azalmıştır.
2014 yılı cirosunda oluşan artış; Banadora A.Ş. firmasının, %100 hisselerinin satın alınması
neticesinde, Banadora ve bağlı ortaklıkları (Karmet Ltd.Şti., Bega Dış Ticaret A.Ş.) ile birlikte
konsolide kapsamına dahil edilmesinden kaynaklı bir artıştır.
Gıda sektörü 40.000 işletmesi ve 400.000 üzerinde çalışanı ile Türkiye’nin en büyük üretim
sanayisi konumundadır.
İşbu izahnamenin 4. Bölümünde yer alan ortaklığa ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler
dışında, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler,
yükümlülükler veya olaylar bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11. bölümünde yer almaktadır.
2.1.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi,
Şirketin doğrudan ve dolaylı Bağlı Ortaklıkları ;
Şirket 30.12.2010 tarihinde, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin %99,96’unı satın almış ve konsolidasyon
kapsamına dahil edilmiştir.
Şirket, Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.’nin 25/04/2014
tarihinde %100 hissesine sahip olmuş ve konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir
Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş. 'nin 14.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısının 31.08.2015
tarihinde tesciliile;
Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş
Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünlerı Gıda
Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar
Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile
birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla, bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde
devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
bünyesinde birleştirilmiş ve Şirket Sermayesinin, 8.000.000 TL'den 21.339.900.TL’yearttırılmıştır,
Birleşme sonrası ; Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ olarak faaliyetine devam etmektedir,
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR BANADORA
ŞUBESİ
2010 yılında İzmir’in Bayındır ilçesinde Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri
San.ve Tic.A.Ş unvanı ile kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; yaş sebze meyve ve kurutulmuş
sebze ve meyve üretimi ile ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarlanmasıdır.1702 ton
Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR KARMET
ŞUBESİ
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2001 yılında Manisa ilini Saruhanlı ilçesinde Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti unvanı ile kurulmuştur. 31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat BNO Grup Gıda Yemek
Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Bayındır Karmet Şubesi olarak faaliyetine devam
etmektedir.
Faaliyet Konusu; her türlü gıda maddeleri alım – satımı, pazarlanması, üretimi, ithalatı ve ihracatı
yapmaktır. Manisa/ Saruhanlı ilçesinde 2500 m2 alan içerisinde 3 adet soğuk hava deposu
bulunmakta olup, depolama hizmeti vermektedir,
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Hasat) Bağlı
Ortaklığı Bega Dış Ticaret A.Ş.
Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş; Bega Dış Ticaret A.Ş. %51
oranında hissesine sahip bağlı ortaklığıdır,31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat şirketinin
bağlı ortaklığı durumundadır.
Bega Dış Ticaret A.Ş.
06/04/2000 tarihinde Limited Şirketi olarak, İstanbul merkezli olarak kurulmuştur,2012 yılında
nev’i değişikliği ile Anonim Şirketine dönüşmüştür. Faaliyet Konusu, her türlü kurutulmuş veya
konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği ve
ihracatının yapılmasıdır. Kurulduğu günden bu yana kendi markası altında (SUNROSE) İhracat
yapmaktadır. İhraç ettiği başlıca ürünler, Kuru Üzüm, Kuru Kayısı, Kuru İncir ve Kuru
Domatestir. 2014 yılı İhracat Tutarı 48.042.000 TL’dir. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve
Okyanusya olmak üzere 5 kıtaya ihracat gerçekleştirmektedir.
2.1.6. İhraççının ortaklık yapısı,
Ortaklığımızın yönetim kontrolü Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak isimli şahıslara ait
olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaza sahip olma suretiyle sağlanmaktadır.
Ortaklığımızın 29.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı
içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı
Nazım Torbaoğlu isimli ortak için 3.147.741 TL ve % 10,86, Burak Kızak isimli ortak için
2.744.802 TL ve % 9,46’dir.
Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A ve B gruplarına ayrılmış olup, A
grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı 2.732.566 TL’dir.
İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine oy hakkı konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı
A grubu payların %4,71 oranındaki kısmı Nazım Torbaoğlu isimli ortağa, % 4,71
oranındaki kısmı Burak Kızak isimli ortağa aittir.
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı
Oy
Adı Soyadı/Ticaret
Pay
Sermaye
Sermaye hakkı
Unvanı
Grubu Tutarı(TL) Oranı(%) Oranı
(%)
Nazım Torbaoğlu

Sunturk Investors LLC

A

1.366.283,20

4,71

30,48

B

1.781.457,93

6,15

2,64

B

2.808.310.48

9,68

4,18

10

Burak Kızak
Diğer
Toplam

A

1.366.283,20

4,71

30,48

B

1.378.519,09

4,75

2,04

B

20.299.146,11

70

30,18

29.000.000

100

100

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar;
A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B
grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.
Pay Nominal

Sermayeye
Oranı(%)

Grubu

İmtiyaz Türü

Nama/Hamiline

A

*Oy Hakkı

Nama

0,01

2.732.566,52

9,42

B

-

Hamiline

0,01

26.267.433,48

90,58

TOPLAM

29.000.000,00

100,00

Değeri (TL)

Toplam (TL)

*A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 19. no’lu maddesinde yer almaktadır.

2.1.7. Seçilmiş Finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
BİLANÇO (TL)

Dönem

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Konsolide
30.09.15

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Konsolide
31.12.14

Konsolide
31.12.13

DÖNEN VARLIKLAR

48.894.581 42.986.453 50.405.460

DURAN VARLIKLAR

47.210.515 43.596.274 17.375.444

KISA VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖZKAYNAKLAR

KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)

Dönem
Hasılatı

42.782.569 35.796.339 28.704.596
12.464.953 12.479.354

Konsolide
31.12.12
39.712.19
0
19.327.71
9
22.612.91
3

5.215.277

2.149.232

40.857.574 38.307.034 33.861.031

34.277.76
4

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
Konsolide
30.09.15

Bağımsız Denetimden Geçmiş
Konsolide
31.12.14

Konsolide
31.12.13

66.400.503 46.953.433 35.253.749
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Konsolide
31.12.12
30.658.93
2

Satışların Maliyeti (-)

52.169.158
40.287.677 28.819.328

Brüt Kar / Zarar
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet
Karı / Zararı
Dönem Karı / Zararı

14.231.345

6.665.756

6.434.421

23.612.09
9
7.046.833

10.505.478

6.081.557

6.641.019

3.347.992

482.654

585.921

-276.416

1.273.215

30/09/2015 tarihli bilançodan sonra Şirket’in faaliyetlerini etkileyecek dolaylı veya şarta bağlı
bir yükümlülük bulunmamaktadır.
Şirketin ayrıntılı finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları
www.avod.com.tr ve www.kap.gov.tr internet sitesinde yer almaktadır.
2.1.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler
Yoktur
2.1.9. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
2.1.10. İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart
oluşturan hususlar hakkında açıklama
İzahnamede yer alan finansal tabloların tamamı için olumlu görüş içeren raporlar düzenlenmiştir.
2.1.11. İşletme sermayesi beyanı
İhraççının işletme sermayesi yeterlidir. 30/09/2015 itibari ile ihraççının dönen varlık
toplamı 48.894.581 TL ve kısa vadeli yükümlülükler toplamı 42.782.569 TL olup, işletme
sermayesi fazlası 6.112.012 TL’dir.
Finansal Kalemler
(TL)

30/09/2015

Dönen Varlıklar

48.894.581

Kısa Vadeli
Yükümlülükler

42.782.569

Net İşletme
Sermayesi

6.112.012

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

42.986.453

50.405.460

39.712.190

35.796.339

28.704.596

22.612.913

7.190.114

21.700.864

17.099.277

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11.4 no’lu maddesinde yer almaktadır.

2.1.12. Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
Adı Soyadı

Görevi

Nazım Torbaoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Burak Kızak

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Barış Kızak

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Yüksel

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Sanlı Baş

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
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Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 15 no’lu maddesinde yer almaktadır
2.1.13. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

Finansal Tablo
Dönemi

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Ticaret Unvanı

Aday Bağımsız
Denetim ve Serbest
1 Ocak – 31 Aralık Muhasebeci Mali
2012
Müşavirlik A.Ş

1 Ocak – 31 Aralık Sun Bağımsız Dış
Denetim Yeminli
2013
Mali Müşavirlik
A.Ş.

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Ticaret Adresi

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Sorumlu Ortak
Baş Denetçisinin
Adı Soyadı

29 Ekim Caddesi
İstanbul Vizyon Park Barış Özkurt
A-1 Blok Kat: 8
No:86 Yenibosna İstanbul
ATATÜRK Caddesi
No:174/1
ALSANCAK-İzmir

ATATÜRK Caddesi
1 Ocak – 31 Aralık Sun Bağımsız
2014
Denetim ve Yeminli No:174/1
ALSANCAK-İzmir
Mali Müşavirlik A.Ş
Abide-i Hürriyet
1 Ocak – 31 Aralık Eren Bağımsız
Caddesi Bolkan
2015
Denetim ve Yeminli Center 211 C Kat 3
Mali Müşavirlik A.Ş Şişli-İstanbul

Ali Kahveci

Ali Kahveci

Görüş/Sonuç

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Nazım Hikmet

2.2. İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler
2.2.1. İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler
Ortaklığımızın 29.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi;
-16.000.000 TL tutarında ve tamamı nakit olarak 45.000.000 TL’ye arttırılacaktır.
Nakit karşılığı artırılan 16.000.000 TL sermayenin tamamını temsil eden paylar halka arz
edilecektir.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %55
oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı, (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu,
(B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilecektir. Kullanılmayan yeni pay alma hakları
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sonrasında kalan paylar, B grubu olarak nominal değerin altında olmamak üzere BİST Birincil
Piyasada satış şeklinde değerlendirilecektir.
17/11/2015 tarihli 2015/09 tarihli Yönetim Kurulu kararı’nda belirtildiği üzere, süresi içinde
satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, ortaklarımızdan Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak'ın satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin
bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, 2. Maddede yer aldığı haliyle1 lot (100 adet) payın
nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından satın alınması için Şirketimizce ilgili kişilere başvurularak
satışın tamamlanmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.2.2. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
2.2.3. Sermaye hakkında bilgiler
Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi 29.000.000 TL olup, beher payının nominal değeri
0,01 TL’dir.
2.2.4. Paylara ilişkin haklar
Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn madde 19, Kâr Payı Tebliği Seri – No II-19.1)
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği Seri – No II-23.1)
Satma Hakkı (SPKn madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Seri – No II-27.1)
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507)
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn madde 19, Pay Tebliği Seri - No VII-128.1)
Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn
madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Seri – No II-18.1)
Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn madde 29, 30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı
Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği Seri – No II-30.1, TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527)
Oy Hakkı (SPKn madde 30, TTK madde 434)
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn madde 14, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği Seri – No II-14.1, TTK madde 437)
İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2)
Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412, 439, 531, 559)
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438)
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.5 no’lu maddesinde yer almaktadır
2.2.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi
Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin
haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar yoktur.
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2.2.6. Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının
borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin
bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi
Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasalarda yatırımcılar tarafından alınıp
satılmasıdır. Sermaye artırımında ihraç edilen paylar yeni pay alma haklarının kullandırılmaya
başladığı 1 inci gün itibariyle MKK’da gerekli işlemelerin yapılmasını müteakip Borsa İstanbul
A.Ş.’de işlem görmeye başlar.
Şirketimizin B grubu payları 06.12.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş’nin İkinci Ulusal
Pazar’ında, 27.11.2015 tarihinden itibaren ise Ana Pazar’da işlem görmektedir. İşbu izahname
konusu sermaye artırımına ilişkin paylar da Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görecektir.
2.2.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi
Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, finansal pozisyonu, yatırım ve finansal planları ile diğer
fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası mevzuatı
ve Türk Ticaret Kanunu göz önünde bulundurularak kar dağıtımı yapılması yönündedir.
İlgili mevzuata uygun olarak dağıtılabilecek kâr oluşması durumunda; Sermaye Piyasası
mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir kârının
%20’sinden az olmamak üzere Yönetim Kurulu’nca alınacak nakit ve/veya pay şeklinde ve/veya
taksitle kâr dağıtım kararı, Genel Kurul’un onayına sunulur ve dağıtım yasal süreler içerisinde
tamamlanır.
Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında
tutarlı bir politika izlenir.
Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından hükme bağlanır. Kâr payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer
dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket
edilir.
Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve
dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm mevcuttur. Avans
verilmesine
ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam
çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 21. bölümünde yer almaktadır
2.3. Risk Faktörleri
2.3.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Şirket’e ilişkin en temel risk unsurları; Likidite riski, piyasa riski (faiz oranı riski, kur riski), kredi
riski, sermaye riski, operasyonel riskler, sektörel riskler ve ihraç edilecek paylara ilişkin
risklerdir.

Likidite Riski
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Şirket’in nakit ihtiyaçlarını fonlayabileceği kaynakların yaratılamaması mevcut borçlarının
vadelerinin aktifte yer alan varlıklarının vadelerine göre oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar
arasında optimum bir denge sağlanamaması riski olarak nitelendirilen likidite riski gerçekleşmesi
halinde Şirket’i yeni mali yükümlülüklere sokacak hukuki sonuçlara sebebiyet verebilir.
Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oranlarında ve kurlarda meydana gelecek ve Şirket’i olumsuz etkileyecek
değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir.
a-)Faiz Oranı Riski
Şirket, bankalardan kredi kullanması sebebiyle ulusal ve uluslar arası piyasalardaki faiz oranı
değişimlerinden etkilenmektedir.
b-)Kur Riski
Şirket satışların ihracat ağırlıklı olması sebebiyle , döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır. TL’nin değer kazanması Şirket’in karlılığını negatif yönde
etkileyebilmekte, aynı şekilde faizlerin artması karlılığın düşmesine sebep olabilmektedir.
Şirket’in Yurtdışı Satışları, toplam satışlara oranı %90’ın üzerinde gerçekleşmektedir.
Borçlanma maliyetlerinin büyük bir kısmı da döviz cinsinden oluşmaktadır. Şirket,ABD Doları,
Avro ve İngiliz Sterlini GBP cinsinden olan borç ve alacaklarının üçer aylık dönem sonlarında
mevcut kurlardan TL’ye çevrilmesinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in tüm
giderleri TL bazlı olup kur düştüğü noktalarda karlılığı negatif yönde etkileyebilmektedir.
Kredi Riski
Şirket'in kullanılan finansal araçlardan kaynaklanan risklere maruz kalması söz konusudur.
Finansal varlık türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri, izahnamenin 5.1 bölümünde detaylı
olarak yer almaktadır.
Sermaye riski
Şirket’in sermaye riskinin yönetiminin sağlanamaması durumunda faaliyetlerinin sekteye
uğraması, borç/özkaynak dengesinin verimli bir şekilde kullanılamaması ve karlılığın beklendiği
gibi arttırılamaması gibi istenmeyen sonuçlara maruz kalınabilecektir. Sermayenin yeterli
olmaması durumunda dış kaynak kullanımı söz konusu olacak, bu da finansman maliyetlerinin
artmasına bağlı olarak karlılığı olumsuz yönde etkileyecektir.
2.3.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
i- Yüklü miktarda nakit çıkışına maruz kalma:
Hammadde alımları, sektörün yapısı gereği nisan-kasım dönemlerinde ve peşin ödeme koşuluyla
gerçekleştirilmektedir. Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek ani ve yüksek artışlar,
alımların peşin olması sebebiyle sektörü yüklü miktarda nakit çıkışına maruz
bırakabilmektedir.Satışların maliyetinin artması sebebiyle Şirket karlılığı olumsuz
etkilenebilecek olup bu beraberinde yeni borçlanma ihtiyacını da getirebilir. Bunun sonucu
olarak, finansal borçlarda artış olabilmektedir.

ii- Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım:
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Dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kuraklık, don, sel, dolu, fırtına
gibi meteorolojik karakterli tabi afetler, çiftçinin malına ve canına önemli ölçüde zarar
verebilmektedir. Salgın hastalıklar işgücü ve hammadde teminini olumsuz etkileyebilmekte ve
hammadde fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Ağır ekonomik krizlerde faizlerin aşırı
yükselmesi nedeniyle kredi hacmi daralmakta, yatırımlar ve üretim faiz artışlarından olumsuz
etkilenebilmektedir.
2.3.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler
Şirket’in payları BİAŞ’da işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının
düşmesinden kaynaklı riskler mevcuttur. Rüçhan hakkı kullanımından beklenen getiri, alternatif
getirilerin altında kalabilir. Ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararı ve dönem
zararı mahsup edilinceye kadar kar payı dağıtımı yapılamayabilir; hatta dağıtılabilir dönem karı
olmuşsa dahi, Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu tuttuğu haller hariç, kamuya açıklanan
“Kar Dağıtım Politikası” kapsamında kar dağıtımı yapılamayabilir. Faaliyetler sonucunda zarar
oluşması da ihtimal dâhilindedir. Pay sahipleri, rüçhan hakkın kullanımından elde edilen
pay/hisse senetleri ile yönetime katılamayabilirler. Diğer taraftan, pay sahipleri, tasfiye
sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payları oranında iştirak ederler.
Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay
sahiplerine ödeme yapılabilir.
2.3.4. Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler
Ekonomik daralma, rekabet, iklim ve mevsimsel değişiklerinden kaynaklı risklere de maruz
kalmaktadır.
Şirket faaliyetleri Türkiye’de süregelen mevzuat ve kanunlarda, yönetmeliklerde, politikalarda
ve bunların yorumlanmasındaki değişikliklerin etkileri de dahil olmak üzere, mevzuat riskine
tabidir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır.
2.4. Halka Arza İlişkin Bilgiler
2.4.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin
olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet
Tahmini ihraç maliyetleri düşüldükten sonra, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini
nakit girişi yaklaşık 15.902.800.-TL.’dır. Tahmini 97.200.-TL. toplam maliyet içinde halka
arz edilecek 1 TL’lik nominal değerli pay başına düşen maliyet tahmini 0,006075.-Kr.dir.
Tahmini ihraç maliyetleri aşağıdaki gibidir (TL):
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,02)
BİAŞ Kota Alma Ücreti (%0,1 + BSMV)
Aracı Kurum’a Ödenecek Tutar
MKK İhraçcı Hizmet Bedeli (%0,05 + BSMV)
Tescil İlan Giderleri
Diğer Masraflar
TOPLAM
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı
1 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet

2.4.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri
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32.000,00
16.800,00
15.000,00
8.400,00
20.000,00
5.000,00
97.200,00
16.000.000,00
0,006075

Sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 15.902.800.-TL. tahmini tutar sermaye girişi ile
şirketimizin kısa vadeli finansal borçlarının bir kısmının kapatılması, dolayısıyla faaliyetlerinin
sağlıklı bir yapıda yürütülmesi ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Sermaye artırımı ile kapatılması planlanan 08.01.2016 tarihli, mevcut kısa vadeli krediler, döviz
cinslerine göre, tahmini döviz kurlar ile ortalama tutar aşağıda belirtilmiştir;
Tutar
VAKIFBANK
1.500.000,00
ŞEKERBANK
780.000,00
ODEABANK A.Ş.
714.000,00
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
444.000,00
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
379.000,00
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
348.000,00
ANADOLUBANK A.Ş.
1.000.000,00
YAPI KREDİ BANKASI
230.000,00
GARANTİ BANKASI
200.000,00
ZİRAAT BANKASI
500.000,00

Döviz
EURO
EURO
USD
USD
EURO
USD
TL
USD
USD
TL

KUR
3,25
3,25
3,00
3,00
3,25
3,00
3,00
3,00

TL Tutar
4.875.000,00
2.535.000,00
2.142.000,00
1.332.000,00
1.231.750,00
1.044.000,00
1.000.000,00
690.000,00
600.000,00
500.000,00
15.949.750,00

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 26.2 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.3. Halka arza ilişkin temel bilgiler
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.11.2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararı ile;
-Şirketimizin yükümlülüklerinin bir kısmının karşılanması ve işletme sermayesi sağlanması
amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden,
-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda
mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet)
payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine
(B) grubu pay verilmesine,
-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son
gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü
akşamı sona ermesine,
-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 iş günü
süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan
Borsada satılmasına,
-Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak'ın satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin
bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, 2. Maddede yer aldığı haliyle1 lot (100 adet) payın
nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek sureti ile, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından satın alınması için Şirketimizce ilgili kişilere başvurularak
satışın tamamlanmasına,
-Şirketimiz Sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası
Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
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Karar vermiştir.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi
içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa
İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK’nın internet
sitelerinde yer almaktadır.
Pay bedelleri, ICBC Turkey Bank A.Ş. İzmir Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak
üzere açılan TR36 0010 9000 0300 5414 8400 01 no’lu özel banka hesabına yatırılacaktır.
Sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK
nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi söz konusu değildir.
SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan
önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni
hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş tarafından en uygun
haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.1 no’lu maddesinde yer almaktadır.
2.4.4. Menfaatler hakkında bilgi
Yoktur.
2.4.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının
artırılmamasına ilişkin taahhütler
Yoktur.
2.5. Sulanma etkisi
(000 TL)

Sermaye Artırım
Öncesi

Artırım Öncesi Özkaynaklar (Defter Değeri)

Sermaye Artırım
Sonrası

30.09.2015

%100 Katılım

40.858,00

40.858,00

Nakit Sermaye Artışı

16.000,00

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

0,00

Emisyon Primi

0,00

Sermaye Artırım Masrafları

103,60

Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri)

40.858,00

56.754,00

Ödenmiş Sermaye

29.000,00

45.000,00

1,4089

1,2612

Pay Başına Defter Değeri(1 TL nominal değerli bir
paya karşılık gelen)
Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi

0,1477 TL (%10.48)

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 29. no’lu maddesinde yer almaktadır
2.6. Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
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Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi
olacaklardır.

3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin
adı soyadı:
Finansal Tablo
Dönemi

1 Ocak – 31 Aralık
2012

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Ticaret Unvanı
Aday Bağımsız
Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Ticaret Adresi

29 Ekim Caddesi
İstanbul Vizyon Park
A-1 Blok Kat: 8
No:86 Yenibosna İstanbul

Bağımsız Denetim
Kuruluşunun
Sorumlu Ortak Baş
Denetçisinin Adı
Soyadı

Barış Özkurt

1 Ocak – 31 Aralık
2013

ATATÜRK Caddesi
Sun Bağımsız Dış
No:174/1
Denetim Yeminli
ALSANCAK-İzmir
Mali Müşavirlik A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık
2014

Sun Bağımsız
Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş

ATATÜRK Caddesi
No:174/1
ALSANCAK-İzmir

Ali Kahveci

1 Ocak – 31 Aralık
2015

Eren Bağımsız
Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş

Abide-i Hürriyet
Caddesi Bolkan
Center 211 C Kat 3
Şişli-İstanbul

Nazım Hikmet

Ali Kahveci

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
Şirketimiz, 2012 yılında bağımsız Denetim hizmetini Aday Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. Den almış olup sözleşmenin sona ermesinin ardından, 2013 ve
2014 yılları için Sun Bağımsız Dış Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız
denetim hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.1 Ocak 2015 tarihinden itibaren ise Eren Bağımsız
Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
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Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Konsolide

Konsolide

Konsolide

Konsolide

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Dönen Varlıklar

48.894.581

42.986.453

50.405.460

39.712.190

6.470.964

5.691.341

58.193

1.432.843

-Ticari Alacaklar

11.738.507

11.122.705

9.008.763

11.765.591

-Stoklar

16.930.274

18.659.693

19.537.811

17.510.756

-Maddi Duran Varlıklar

47.210.515
17.188.037

43.596.274
14.308.403

17.375.444
10.667.972

19.327.719
10.832.835

-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

13.927.976

13.144.333

6.063.327

6.127.327

Aktif Toplamı

96.105.096

86.582.727

67.780.904

59.039.909

Kısa Vadeli Yükümlülükler
-Finansal Borçlar

42.782.569
25.095.888

35.796.339
20.701.209

28.704.596
21.862.298

22.612.913
18.942.629

-Ticari Borçlar

17.214.850

12.520.913

6.086.238

2.833.408

12.464.953
10.554.359

12.479.354
11.350.163

5.215.277
4.782.699

2.149.232
1.342.520

Özkaynaklar
a) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
b) Azınlık Payları

40.857.574
40.483.205
374.369

38.307.034
37.708.576
598.458

33.861.031
33.852.141
8.890

34.277.764
34.269.313
8.451

Brüt Kar/Zarar

14.231.345
9.735.478

10.355.435
7.920.523

6.434.421
6.640.456

7.046.833
3.347.992

482.654

739.480

-602.000

1.651.214

482.654
145.755
336.899

739.480
279.369
460.111

-276.416
426
-276.841

1.273.215
4.799
1.268.416

0,000116

0,0002

0,0001

0,00044

-Nakit ve nakit benzerleri

Duran Varlıklar

Uzun Vadeli Yükümlülükler
-Finansal Borçlar

Faaliyet Karı/Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Dönem
Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının Dağılımı
- Azınlık Payları
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç/Kayıp

5. RİSK FAKTÖRLERİ
51. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:
Şirket’e ilişkin en temel risk unsurları; Likidite riski, piyasa riski (faiz oranı riski, kur riski), kredi
riski, sermaye riski, sektörel riskler ve ihraç edilecek paylara ilişkin risklerdir.
Likidite Riski
Şirket’in nakit ihtiyaçlarını fonlayabileceği kaynakların yaratılamaması mevcut borçlarının
vadelerinin aktifte yer alan varlıklarının vadelerine göre oluşturulamaması ve varlık ve kaynaklar
arasında optimum bir denge sağlanamaması riski olarak nitelendirilen likidite riski gerçekleşmesi
halinde Şirket’i yeni mali yükümlülüklere sokacak hukuki sonuçlara sebebiyet verebilir.
.
30.09.2015 tarihi itibarıyla türev olmayan finansal yükümlülükler (TL):
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Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Diğer finansal
yükümlülükler

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

Sözleşme
uyarınca
Defter Değeri nakit çıkışı 3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

35.433.758

35.433.758

-

24.980.855

10.452.903

216.489

216.489

-

115.033

101.456

17.345

17.345

-

17.345

Beklenen
nakit
Defter Değeri Çıkışlar

3 aydan kısa

3-12 ay arası

1-5 yıl arası

Vadesiz

Vadesiz

Ticari borçlar

10.441.542

10.463.396

8.224.970

220.147

2.018.279

Diğer borçlar

373.376

373.376

195.929

57.283

120.164

31.12.2014 tarihi itibarıyla türev olmayan finansal yükümlülükler (TL):

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama
yükümlülükleri

Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışı

3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

31.669.135

31.669.135

-

20.445.561

11.223.574

382.237

382.237

-

255.648

126.589

Defter
Değeri

Beklenen
nakit
Çıkışlar

3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

Vadesiz

Vadesiz

Ticari borçlar

12.453.978

12.453.978

10.069.434

234.518

2.150.026

Diğer borçlar

2.141.495

2.141.495

853.441

972.643

315.411

31.12.2013 tarihi itibarıyla türev olmayan finansal yükümlülükler(TL):

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Finansal borçlar

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışı

3 aydan kısa 3-12 ay arası 1-5 yıl arası

26.644.996

26.644.996

4.427.677

17.434.620

Diğer Ticari Borçlar

6.086.238

6.086.238

5.200.351

885.887

Diğer Çeşitli Borçlar

379.716

379.716

379.716

Piyasa riski
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4.782.699

Vadesiz

Piyasa riski, faiz oranlarında ve kurlarda meydana gelecek ve Şirket’i olumsuz etkileyecek
değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir.
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır. Gelirlerin ve giderlerin döviz cinslerine göre dağılımı ile borçların
döviz cinslerine göre, değişken ve sabit faiz oranlı olarak dağılımları şirket yönetimi tarafından
takip edilmektedir
a-)Faiz Oranı Riski
Şirket piyasa faiz oranları üzerinden rekabetçi bir ortamda borçlanmaktadır. Şirket, bankalardan
kredi kullanması sebebiyle ulusal ve uluslar arası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden
etkilenmektedir.
30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı
kar/zarara yansıtılan varlıklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

20.000
35.650.247
-

19.330
32.051.372
-

5.000
26.644.996
-

b-)Kur Riski
Şirket satışların ihracat ağırlıklı olması sebebiyle , döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır. TL’nin değer kazanması Şirket’in karlılığını negatif yönde
etkileyebilmekte, aynı şekilde faizlerin artması karlılığın düşmesine sebep olabilmektedir.
Şirket’in Yurtdışı Satışları, toplam satışlara oranı %90’ın üzerinde gerçekleşmektedir.
Borçlanma maliyetlerinin büyük bir kısmı da döviz cinsinden oluşmaktadır. Şirket,ABD Doları,
Avro ve İngiliz Sterlini GBP cinsinden olan borç ve alacaklarının üçer aylık dönem sonlarında
mevcut kurlardan TL’ye çevrilmesinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in tüm
giderleri TL bazlı olup kur düştüğü noktalarda karlılığı negatif yönde etkileyebilmektedir.
Yabancı para cinsinden olan parasal varlıklar ve yükümlülüklerin tarihler itibariyle TL cinsinden
kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:
30.09.2015
Döviz Cinsinden Varlıklar
Döviz Cinsinden Yükümlülükler (-)
Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük)
Pozisyonu (Net)

31.12.2014

31.12.2013

18.014.724 17.848.669
(42.325.485) (38.516.257)

9.877.803
(53.112.699)

(24.310.761) (20.667.588)

(43.234.896)

Kredi Riski
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Şirket'in kullanılan finansal araçlardan kaynaklanan risklere maruz kalması söz konusu olup,
finansal araçların kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek piyasa riski ayrıca takip
edilmektedir. Finansal varlık türleri itibariyle maruz kalınan kredi ve alacak riski detayları
aşağıdaki gibidir,
Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
30.09.2015
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D) (*)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış Finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter
değeri)

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

49.379

Banka
Mevduatla
rı

Diğer
Taraf

12.119.52
8.015.499
8

Diğer

113.343

6.344.653

20.000

-

-

-

-

10.323.30
8.015.499
5

113.343

6.344.653

20.000

-

-

-

49.379

İlişkili
Taraf

-

- 1.365.823
430.400
-

-

-

-

-

-

- 1.533.783

-

-

-

-

1.533.783

- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (Brüt defter
değeri)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
D. Finansal durum tablosu dışı
kredi riski içeren unsurlar

Ticari Alacaklar
31.12.2014

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

24

Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Banka
Mevduatla
rı

Diğer

Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D) (*)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış Finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne
uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
- Teminat, vs. ile güvence
altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter
değeri)

1.579.71
9.542.991 4.503.179
4

314.067

5.610.630

19.330

-

-

-

-

1.579.71
8.422.164 4.503.179
4

313.400

5.610.630

19.330

-

-

-

-

-

-

-

- 1.120.827

-

667

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.533.783

- Değer düşüklüğü (-)

-

1.533.783

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (Brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
D. Finansal durum tablosu dışı
kredi riski içeren unsurlar

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31.12.2013
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D) (*)
- Azami riskin teminat, vs ile
güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış Finansal
varlıkların net defter değeri

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

- 9.821.838
-

Banka
Mevduatla
rı

Diğer
Taraf

18.825.82
14.305.278
1

Diğer

44.925

-

-

-

-

-

-

- 9.008.763

18.825.82
1

163.107

44.925

-
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B. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların
net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter
değeri)

-

813.075

- 14.142.171

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.464.353

-

3.799

-

-

1.464.353

- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (Brüt defter
değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs. ile
güvence altına alınmış kısmı
D. Finansal durum tablosu dışı
kredi riski içeren unsurlar

-3.799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sermaye riski
Şirket’in sermaye riskinin yönetiminin sağlanamaması durumunda faaliyetlerinin sekteye
uğraması, borç/özkaynak dengesinin verimli bir şekilde kullanılamaması ve karlılığın beklendiği
gibi arttırılamaması gibi istenmeyen sonuçlara maruz kalınabilecektir. Sermayenin yeterli
olmaması durumunda dış kaynak kullanımı söz konusu olacak, bu da finansman maliyetlerinin
artmasına bağlı olarak karlılığı olumsuz yönde etkileyecektir.
5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:
i- Yüklü miktarda nakit çıkışına maruz kalma:
Hammadde alımları, sektörün yapısı gereği nisan-kasım dönemlerinde ve peşin ödeme koşuluyla
gerçekleştirilmektedir. Hammadde fiyatlarında meydana gelebilecek ani ve yüksek artışlar,
alımların peşin olması sebebiyle sektörü yüklü miktarda nakit çıkışına maruz bırakabilmektedir.
ii- Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım:
Dünyada ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kuraklık, don, sel, dolu, fırtına
gibi meteorolojik karakterli tabi afetler, çiftçinin malına ve canına önemli ölçüde zarar
verebilmektedir. Salgın hastalıklar işgücü ve hammadde teminini olumsuz etkileyebilmekte ve
hammadde fiyatlarının artmasına neden olmaktadır. Ağır ekonomik krizlerde faizlerin aşırı
yükselmesi nedeniyle kredi hacmi daralmakta, yatırımlar ve üretim faiz artışlarından olumsuz
etkilenebilmektedir.
5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:
Şirket’in payları BİAŞ’da işlem görmekte olup piyasa koşullarına göre piyasa fiyatının
düşmesinden kaynaklı riskler mevcuttur. Rüçhan hakkı kullanımından beklenen getiri, alternatif
getirilerin altında kalabilir. Ortaklığın 31.12.2014 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararı ve dönem
zararı mahsup edilinceye kadar kar payı dağıtımı yapılamayabilir; hatta dağıtılabilir dönem karı
olmuşsa dahi, Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu tuttuğu haller hariç, kamuya açıklanan
“Kar Dağıtım Politikası” kapsamında kar dağıtımı yapılamayabilir. Faaliyetler sonucunda zarar
oluşması da ihtimal dâhilindedir. Pay sahipleri, rüçhan hakkın kullanımından elde edilen
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pay/hisse senetleri ile yönetime katılamayabilirler. Diğer taraftan, pay sahipleri, tasfiye
sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu tasfiye bakiyesine payları oranında iştirak ederler.
Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra pay
sahiplerine ödeme yapılabilir.
454. Diğer riskler: Ekonomik daralma, rekabet, iklim ve mevsimsel değişiklerinden kaynaklı
risklere de maruz kalmaktadır.
Şirket faaliyetleri Türkiye’de süregelen mevzuat ve kanunlarda, yönetmeliklerde, politikalarda
ve bunların yorumlanmasındaki değişikliklerin etkileri de dahil olmak üzere, mevzuat riskine
tabidir.
6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
6.1. İhraççı hakkında genel bilgi:
6.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
A.V.O.D Kurutulmuş Gıda Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
6.1.2 Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler:
Yoktur.
6.2. Yatırımlar:
6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli
yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:
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Avod A.Ş.

YATIRIM

YILI

TUTARI

FİNANSMAN
ŞEKLİ

Arazi ve Arsalar

ZEYTİNLİK

2012

1.250.000 TL ÖZKAYNAK

Taşıtlar

İŞ TRAKTÖRÜ

2012

64.814 TL ÖZKAYNAK

PANEMARA DİZEL ARAÇ

2012

343.941 TL ÖZKAYNAK

MITSUBISHİ KAMYONET

2013

38.643 TL ÖZKAYNAK

FRİGOLU KAMYON

2013

171.292 TL ÖZKAYNAK

2012

31.250 TL ÖZKAYNAK

FIRIN REVİZYONU

2012

265.000 TL ÖZKAYNAK

KÜP ŞERİT DİLİM KESME MAKİNESİ

2012

70.106 TL ÖZKAYNAK

DOMATES KESME MAKİNE REVİZYONU

2012

40.000 TL ÖZKAYNAK

SOĞUK HAVA DEPOSU TECHİZATI

2013

170.120 TL ÖZKAYNAK

SOĞUK HAVA DEPOSU REVİZYON

2014

50.405 TL ÖZKAYNAK

SOĞUK HAVA DEPO İÇ ÜNİTE EKİPMANI

2015

96.440 TL ÖZKAYNAK

PAKETLEME VE ETİKETLEME MAKİNASI

2015

MUTFAK TESİSAT

2015

61.643 TL ÖZKAYNAK

BANADORA GIDA YAS MEYVE SEBZE A.S.

2014

21.900.000 TL ÖZKAYNAK

PANEMARA DİZEL ARAÇ

2012

348.033 TL ÖZKAYNAK

MITSUBISHI KAMYONET

2013

54.667 TL ÖZKAYNAK

MITSUBISHİ KAMYONET

2013

38.643 TL ÖZKAYNAK

2012

50.000 TL ÖZKAYNAK

SEÇME BANDI

2013

14.999 TL ÖZKAYNAK

YIKAMA HAVUZU

2013

12.000 TL ÖZKAYNAK

YARI OTOMATİK DOLUM MAKİNASI

2013

12.793 TL ÖZKAYNAK

SULAMA SİSTEMİ

2013

65.734 TL ÖZKAYNAK

Tesis Makine ve Cihazları DOMATES KURUTMA MAKİNESİ

Şirket Alımı

492.510 TL LEASİNG

Hasat BNO Grup A.Ş.
Taşıtlar

Tesis Makine ve Cihazları SARSAK BESLEME MAKİNESİ

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi,
coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:
Yoktur.
6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında
bilgi:
Yoktur.
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7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
7.1. Ana faaliyet alanları 7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri

itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında
bilgi:

Üretim Faaliyetlerimiz: Şirket’in faaliyet konusu; her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri,
kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, işlenmesi, pazarlanması,
komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılmasıdır. Yarı Kurutulmuş ve Kurutulmuş
Domates imalatı ve ihracatının yapılması ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Şirket, her türlü kurutulmuş sebze ve türevleri, sebze bazlı hazır yemek, tarımsal üretim, işleme,
uluslararası satış ve pazarlama konusunda Türkiye’nin lider şirketlerinden biri olmuştur. 15.000
m² açık ve 5.000 m² kapalı alan ile yıllık 3.000 ton son ürün kapasitesi ile Türkiye kurutulmuş
sebze ihracatının %20 lik kısmını gerçekleştirmektedir ve Farmer`s Choice markası ile de iç
piyasaya ürünler vermektedir. Şirket’in finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün bazında
gerçekleşen satışları:
Brüt Satışlar (TL)

30.09.2015

Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer (*)
TOPLAM

3.575.035
63.317.35
7
2.057

5%
95%
0%

66.894.449

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

5.892.880 7%
76.201.543
91
%
1.393.285 2%
83.487.708 100

5.566.140 16%
29.787.858 84%
0 0%
35.353.998 100

11.326.286
36
%
19.388.275
62
%
343.980 1%
31.058.541 100

(*) 31.12.2014 tarihine kadar sözleşmeli çiftçilere yapılan (tohum,fide vb.) zirai ürünler, Diğer Satış kalemi içinde
yer almakta olup, 2015 yılında Yurt içi Satış kaleminde yer almaktadır.

Tarım Faaliyetlerimiz:
Yaş Sebze (Domates) Yetiştirilmesi
Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer
sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates suyu, turşusu, konservesi,
salçası, ketçabı, sosu, pulp ve püresi, dondurularak, kurutularak değerlendirilmektedir.
Şirket, kiralama yoluyla çeşitli üretim bölgelerinde ve sözleşmeli üreticiler ile, bünyemizde
çalışan Ziraat Mühendisleri gözetiminde, domates yetiştirilmektedir. Tohum, gübre ve fide
temini, yine Ziraat Mühendislerinin kontrolünde gerçekleşir ve üreticilere sunulur. Üretilen
ürünün, sağlık ve kalite kontrolleri yapılıp, yeni üretim teknikleri ile birlikte yetiştirilmesi
sağlanır.
Yarı Kurutulmuş ve Güneşte Kurutulmuş Domates Üretimi
Ortaklığın üretiminde en önemli pay kurutulmuş domatese aittir. Ortaklığın satış hasılatının
yaklaşık %99’unu yarı kurutulmuş ve kurutulmuş domates oluşturmaktadır. Ortaklığın
üretiminde en önemli paya sahip olan kurutulmuş domatesin, güneşte kurutulmuşunu HASAT,
fırında yarı kurutulmuşunu AVOD gerçekleştirmektedir.
Şirket tarafından sürekli kontrol altında tutulan anlaşmalı tarlalardan toplanan seçilmiş sofralık
domatesler fabrikaya getirilir ve sırasıyla kalibrelerine göre ayıklama, boylama ve yıkama
işlemlerine tabi tutulur. Ayıklamanın ardından domatesler parçalara bölünür(segment) ve uygun
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şekilde tepsilere yerleştirilir. Tepsilerin arabalara yerleştirilmesinin ardından, müşterilerin
belirlediği nem içeriğine kadar kurutmak üzere fırınlara yerleştirilir.
Kurutma işleminin ardından yarı kurutulmuş domatesler IQF tipi tünel tipi dondurucularda
soğutulur ve polietilen torbalara alınarak kolilerle depolanır. Müşterilerin talebi doğrultusunda
üretim kapasitesinin büyük bir kısmı bu şekilde temin edilmesinin yanı sıra yağ ve baharatlarla
marine edilmiş ürünlerde üretilmektedir. Tüm bu aşamalarda herhangi bir bozulmanın önüne
geçmek için domatesin sıcaklığı sürekli kontrol altında tutulur. Bu tip ürünler pastörize poşet, pe
poşet ve vakum poşet ambalajlar ile paketlenebilir.
Pazarlama Faaliyetlerimiz: Şirketimiz tarafından toplam kalite yönetimi içinde verimliliğin
artması, kalitenin artmasına paralel olarak müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak
amaçlanmaktadır. Böylelikle mevcut müşteri yapısı korunarak ve gelecekte müşteri tabanını
geliştirilmesi, satışların ve pazar payının artırılması amaçlanmaktadır.
Satış Faaliyetlerimiz:
Müşteri memnuniyetinin kaliteli ürün ve üretimden geçtiği felsefesine inanan A.V.O.D. tohum
ithalinden son ürün paketlemesine kadar geçen tüm evrelerde profesyonel zirai ekim, üretim,
kalite kontrol elemanları ile süreci başından sonuna kadar titizlikle takip etmektedir. Ürünler;
Endüstriyel üreticilere yarı mamul olarak giden ürünler, restoran, otel, catering endüstrisine
dağıtım yapan distribütör ve ithalatçılara giden nihai ürünler, Uluslararası zincirlere verilen
perakende ürünler olarak sınıflandırılabilir.
A.V.O.D., sahip olduğu üretim ve depolama kapasitesi ile 5 kıtadaki müşterilerine tüm yıl
boyunca kesintisiz olarak ürün sevkiyatı yapabilmektedir. Firmamızın İhracatı, toplam satışları
içinde ki payı % 90 civarında gerçekleşmektedir.
En çok İhracat yapılan ülkeler ; Amerika, İngiltere, Almaya, Hollanda, Avustralya, Danimarka,
İsrail, Yunanistan, Kanada’dır.
AVOD A.Ş YURT DIŞI SATIŞLAR ;
30.09.2015

1
2
3
4
5
6
7

31.12.2014
Satış Tutarı
(TL)
8.320.904
8.247.066
4.887.301
598.846

31.12.2013
Satış Tutarı
(TL)
11.002.886
6.919.197
6.193.718
370.905

Ülkesi
Satış Tutarı (TL)
AMERİKA
10.629.734
İNGİLTERE
7.588.805
ALMANYA
6.134.952
YUNANİSTAN
408.479
HOLLANDA
231.020
JAPONYA
DUBAI
53.411
Toplam İhracat 24.992.991
22.107.529
24.486.706

30

31.12.2012
Satış Tutarı
(TL)
8.231.620
4.836.913
2.412.034
325.920
869
15.807.356

AVOD A.Ş. YURT DIŞI SATIŞLARIN ÜLKELER BAZIDA DAĞILIMI

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
AMERİKA

İNGİLTERE

ALMANYA

YUNANİSTAN

30.09.2015 Satış Tutarı (TL)

31.12.2014 Satış Tutarı (TL)

31.12.2013 Satış Tutarı (TL)

31.12.2012 Satış Tutarı (TL)

HOLLANDA

7.1.2 Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz

konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama
hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
Yoktur.
7.2 Başlıca sektörler/pazarlar:
7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki

yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
Şirketimiz gıda sektöründe kurutulmuş domates üretim ve ihracatında faaliyet göstermektedir.
Gıda sektöründe, rekabetin yoğun olarak yaşanması ve kar marjlarının düşük olması bir
dezavantaj yaratsa da özellikle artan talep ve beslenme ihtiyacı nedeniyle önümüzdeki dönemler
için sektörün avantajlı konuma geleceği beklenmektedir.
7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net

satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:
Şirketimiz faaliyet alanı gıda üretim alım ve satımıdır. Gıda üretimi ve satışı dışında herhangi bir
faaliyeti bulunmamaktadır. Satışlar gerek içi piyasa gerekse dış piyasada bayi ve müşterilere
toptan olarak yapılmaktadır. Satışların %95’i ihracat şeklindedir.
Brüt Satışlar (TL)

30.09.2015

Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer (*)
TOPLAM

3.575.035
63.317.35
7
2.057
66.894.449

31.12.2014
5%
95
%
0%

5.892.880 7%
76.201.543
91
%
1.393.285 2%
83.487.708 100

31

31.12.20
12
5.566.140 16% 11.326.286
36
%
29.787.858 84% 19.388.275
62
%
0 0%
343.980 1%
35.353.998 100
31.058.541 100

31.12.2013

İhraççının dönemler itibariyle yurtdışı satışlarının ülkelere göre TL bazında satışlarının dağılımı
aşağıdaki gibidir:
AVOD YURT DIŞI
SATIŞLAR
30.09.2015
Satış Tutarı
(TL)
10.629.734
7.588.805
6.134.952
408.479
231.020

Ülkesi
AMERİKA
İNGİLTERE
ALMANYA
YUNANİSTAN
HOLLANDA
JAPONYA
DUBAI
Toplam İhracat

( %)
43%
30%
25%
2%
1%
0%
0%

31.12.2014
Satış Tutarı
(TL)
8.320.904
8.247.066
4.887.301
598.846

53.411
22.107.529

24.992.991

( %)
38%
37%
22%
3%
0%
0%
0%

31.12.2013
Satış Tutarı
(TL)
( %)
11.002.886 45%
6.919.197 28%
6.193.718 25%
370.905
2%
0%
0%
0%
24.486.706

31.12.2012
Satış Tutarı
(TL)
( %)
8.231.620 52%
4.836.913 31%
2.412.034 15%
325.920
2%
0%
869
0%
0%
15.807.356

Bağlı ortaklıkların dönemler itibariyle yurtdışı satışlarının ülkelere göre TL bazında satışlarının dağılımı
ise aşağıdaki gibidir:
HASAT A.Ş. YURTDIŞI
SATIŞLAR
Ülkesi
HOLLANDA
USA
İNGİLTERE
KANADA
İSRAİL
JAPONYA
KANADA
Toplam
İhracat

30.09.2015
Satış Tutarı
(TL)
4.215.084
1.184.598
779.587
535.091
150.885
99.612

( %)
60%
17%
11%
8%
2%
1%
0%

31.12.2014
Satış Tutarı
(TL)
4.854.054
295.755
643.115
559.935
622.528
70.191

6.964.857

( %)
69%
4%
9%
8%
9%
1%
0%

7.045.579

31.12.2013
Satış Tutarı
(TL)
4.134.268
759.857
307.691
99.563

5.301.378

BEGA A.Ş. YURTDIŞI
SATIŞLAR

Ülkesi
ALMANYA
AMERİKA
İSPANYA
FRANSA
AVUSTURYA
YENİ ZELANDA
POLONYA
İSKOÇYA
İSVİÇRE
BELÇİKA
KANADA
İSVEÇ
AVUSTRALYA

30.09.2015
Satış
Tutarı
(TL)
7.463.613
3.006.809
917.073
1.880.694
4.679.559
2.502.688
1.584.190
1.768.338
1.369.361
864.406
926.875
281.998
1.050.609

31.12.2014

( %)
24%
10%
3%
6%
15%
8%
5%
6%
4%
3%
3%
1%
3%

Satış Tutarı
(TL)
( %)
11.726.956 25%
5.344.229 11%
3.353.110 7%
3.257.197 7%
3.300.939 7%
2.952.280 6%
2.943.343 6%
2.753.835 6%
2.545.655 5%
1.168.421 2%
904.984 2%
885.074 2%
844.748 2%
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( %)
78%
0%
14%
6%
0%
2%
0%

31.12.2012
Satış Tutarı
(TL)
( %)
2.674.602 75%
0%
595.784 17%
0%
216.020
6%
71.816
2%
22.696
1%
3.580.918

İRLANDA
İNGİLTERE
LETONYA
İTALYA
DANİMARKA
HOLLANDA
HIRVATİSTAN
GÜNEY AFRİKA
URUGUAY
NORVEÇ
İSRAİL
FİNLANDİYA
MAKEDONYA
MALTA
MACARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
ROMANYA
SIRBİSTAN
Toplam İhracat

265.962
450.901
326.099
178.008
328.011
708.877
120.874
0
0
158.243
144.860
0
301.577
0
0
0
0
79.885
31.359.510

1%
1%
1%
1%
1%
2%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%

801.996
792.489
699.364
682.524
341.949
307.597
268.770
194.267
179.048
138.950
133.344
85.185
84.802
76.286
76.276
73.441
68.378
62.997
47.048.436

2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu

hakkında bilgi:
Şirket ağırlıklı olarak yaş meyve ve sebzeye dayalı üretim yapmakta ve iklim şartları, kuraklık,
sel, hastalık vb. risklere maruz kalmaktadır. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır
ekonomik bunalım hallerinde Şirket’in finansal durumu ve faaliyetleri olumsuz etkilenebilir.

7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne
ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi
Şirket faaliyetlerini “Avod” tescilli markası ile sürdürmektedir. Şirketimiz üretimleri için ihtiyaç
duyduğu hammaddenin bir kısmını çiftçiler ile sözleşme yapmak suretiyle temin etmektedir.
Yapılan bu sözleşmeler ile gerek fiyat gerekse miktar önceden belirlenmek suretiyle üretim
maliyetlerinin kontrol altında tutulması sağlanmaktadır. Sözleşmelerin yapılmaması halinde
hammaddenin tamamının serbest piyasadan rayiç fiyattan alınması durumunda, hammadde
fiyatlarında yaşanabilecek artışlar Şirketimizin karlılığını olumsuz yönde etkileyebilecektir.
İhracat kanalında Avrupa ve Amerika pazarlarında yer alan şirketler ile anlaşmalar
yapılmaktadır. Anlaşmaların yapılmaması halinde ihracat gelirlerinde azalma meydana gelme
ihtimali mevcuttur.
8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
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8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları,
ortaklıkla olan ilişkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri:

Şirketin doğrudan ve dolaylı Bağlı Ortaklıkları ;
Şirket 30.12.2010 tarihinde, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin %99,96’unı satın almış ve konsolidasyon
kapsamına dahil edilmiştir.
Şirket, Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.’nin 25/04/2014
tarihinde %100 hissesine sahip olmuş ve konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir
Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş. 'nin 14.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısının 31.08.2015
tarihinde tesciliile;
Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş
Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünlerı Gıda
Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar
Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile
birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla, bilanço değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde
devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
bünyesinde birleştirilmiş ve Şirket Sermayesinin, 8.000.000 TL'den 21.339.900.TL’yearttırılmıştır,
Birleşme sonrası ; Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
BAYINDIR BANADORA ŞUBESİ olarak faaliyetine devam etmektedir,
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR BANADORA
ŞUBESİ
2010 yılında İzmir’in Bayındır ilçesinde Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri
San.ve Tic.A.Ş unvanı ile kurulmuştur. Şirketin faaliyet konusu; yaş sebze meyve ve kurutulmuş
sebze ve meyve üretimi ile ürünlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarlanmasıdır.1702 ton
Kurutulmuş Sebze ve Meyve üretim kapasitesine sahiptir.
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayv. Tekstil İnş. San.Tic.A.Ş. BAYINDIR KARMET
ŞUBESİ
2001 yılında Manisa ilini Saruhanlı ilçesinde Karmet Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti unvanı ile kurulmuştur. 31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat BNO Grup Gıda Yemek
Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Bayındır Karmet Şubesi olarak faaliyetine devam
etmektedir.
Faaliyet Konusu; her türlü gıda maddeleri alım – satımı, pazarlanması, üretimi, ithalatı ve ihracatı
yapmaktır. Manisa/ Saruhanlı ilçesinde 2500 m2 alan içerisinde 3 adet soğuk hava deposu
bulunmakta olup, depolama hizmeti vermektedir,
Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Hasat) Bağlı
Ortaklığı Bega Dış Ticaret A.Ş.
Banadora Gıda Yaş Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San.ve Tic.A.Ş; Bega Dış Ticaret A.Ş. %51
oranında hissesine sahip bağlı ortaklığıdır,31.08.2015 tarihli birleşme sonrası Hasat şirketinin
bağlı ortaklığı durumundadır.
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Bega Dış Ticaret A.Ş.
06/04/2000 tarihinde Limited Şirketi olarak, İstanbul merkezli olarak kurulmuştur,2012 yılında
nev’i değişikliği ile Anonim Şirketine dönüşmüştür. Faaliyet Konusu, her türlü kurutulmuş veya
konserve sebze ve meyvelerin alımı, satımı, pazarlanması, komisyonculuğu, bayiliği ve
ihracatının yapılmasıdır. Kurulduğu günden bu yana kendi markası altında (SUNROSE) İhracat
yapmaktadır. İhraç ettiği başlıca ürünler, Kuru Üzüm, Kuru Kayısı, Kuru İncir ve Kuru
Domatestir. 2014 yılı İhracat Tutarı 48.042.000 TL’dir. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve
Okyanusya olmak üzere 5 kıtaya ihracat gerçekleştirmektedir.

8.2 İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:

Bağlı ortaklığımız Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş.'nin 14.08.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Gelen Kurul Toplantısı neticesinde;
Sermayesinin %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Banadora Gıda Yaş
Meyve Sebze Kozmetik Ürünleri San. ve Ticaret A.Ş. ve Karmet Tarım Petrol Ürünleri Gıda
Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.’lerinin, Türk Ticaret Kanunu 136 ve devamı ile Kurumlar
Vergisi Kanunu 18inci ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak tüm aktif ve pasifleri ile
birlikte ve tasfiyesiz infisah yoluyla 31.03.2015 tarihli bilanço ve mizanlar esas alınarak, bilanço
değeri (defter değeri) üzerinden bir seferde devralınarak, Hasat BNO Grup Gıda Yemek
Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine ve Şirket
Sermayesinin, 8.000.000 TL' sinden 21.339.000.-TL sına arttırılmasına karar verilmiştir,
Birleşme öncesinde varolan Bağlı Ortaklıklar ;
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş. BAĞLI
ORTAKLIKLARI
Ticaret
Unvanı

Faaliyet Konusu

Ödenmiş/ Çıkarılmış
Sermayesi

Şirketin Sermayedeki
Payı

Şirketin
Sermayedek
i Payı (%)

Şirket İle Olan
İlişkinin Niteliği

HASAT BNO
GRUP GIDA
YEMEK
HAYVANCILI
K TEKSTİL
İNŞAAT SAN.
TİC. A.Ş

Kurutulmuş Sebze ve
Meyve İşleme

8.000.000,00 TL

7.992.000,00 TL

99,90%

Bağlı Ortaklık

Banadora Gıda
Yaş Meyve
Sebze
Kozmetik
Ürünleri San.
ve Tic.A.Ş.

Yaş meyve sebzelerin
işlenmesi,kurutulması,pa
ketlenmesi alımı-satımı

12.740.000,00 TL

12.740.000,00 TL

100,00%

Bağlı Ortaklık

Grup’un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin pay
oranları ;
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Doğrudan ve
dolaylı
ortaklık

Etkin
ortaklık

Doğrudan ve
dolaylı
ortaklık

Etkin
ortaklık

oranı (%)

oranı (%)

oranı (%)

oranı (%)

Hasat BNO Grup Gıda Yemek
Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi
Ticaret A.Ş.

99,90%

99,90%

99,90%

99,90%

Banadora Yaş Meyve Sebze
Kozmetik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

100,00%

100,00%

Karmet Tarım Petrol Ürünlerı Gıda
Hayvancılık San. Ve Tic. Ltd.Şti.

100,00%

100,00%

Bega Dış Ticaret A.Ş.

51,00%

51,00%

Şirket Unvanı

Birleşme sonrasında oluşan Bağlı Ortaklıklar ;
A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş. BAĞLI ORTAKLIKLARI
Ticaret Unvanı

Faaliyet Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

HASAT BNO GRUP
GIDA YEMEK
HAYVANCILIK
TEKSTİL İNŞAAT
SAN. TİC. A.Ş

Kurutulmuş Sebze ve
Meyve İşleme

21.339.900,00 TL 21.331.000,00 TL

Şirketin
Sermayedeki Payı

Şirket İle
Şirketin
Olan
Sermayedeki
İlişkinin
Payı (%)
Niteliği

99,96%

Bağlı
Ortaklık

Grup’un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin
pay oranları ;
Doğrudan ve
dolaylı ortaklık

Etkin ortaklık

oranı (%)

oranı (%)

oranı (%)

oranı
(%)

Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık
Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

Bega Dış Ticaret A.Ş.

51,00%

51,00%

Şirket Unvanı
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Doğrudan ve
Etkin
dolaylı ortaklık ortaklık

9. MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER
9.1. İzahnamede yer alması gereken son finansal tablo tarihi itibariyle ihraççının finansal

kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu
kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara
ilişkin bilgi:
Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler (Avod )

Cinsi

Arsa

Zeytinlik

Edinildiği
Yıl

m2

Mevkii

Kullanım
Amacı

Kiraya
Verildi ise
Kiralayan
Kişi/Kurum

Kira
Dönemi

Yıllık
Kira
Tutarı

Ragıp Ürgenç

-

99.000

Yatırım
1.250.000 amaçlı

2012

Urla

Arıtma
Tesisi

2008

Türkelli Menemen

Bina

2005

14.000

Türkelli Menemen

Soğuk Hava
Deposu

2010

1.050

Türkelli Menemen

Otel
AYVALIK

2011

816

Küçükköy
Ayvalık

4.525.000

Mutfak
Tesisatı

2015

45

Türkelli Menemen

60.718

Bina

Taşıt

Net Defter
Değeri (TL)

31.832 Kullanım
1.552.741 Kullanım
Kullanım
385.993

Türkelli Menemen

Yatırım
amaçlı
Kullanım

Tesis, Mak.
ve Cihazlar

Muhtelif

Taşıt

Muhtelif

105.362 Üretim

Taşıt

Muhtelif

115.323 Kullanım

Demirbaş

Muhtelif

208.017 Kullanım

2.329.366 Üretim

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler (Bağlı Ortaklık)

Net Defter
Değeri
(TL)

Cinsi

Edinildiği
Yıl

Tarla

2014

Tarla

2014

37.443 Manisa-Kula

280.000 Yatırım amaçlı

Arsa Tarla

2014

47.936 Manisa-Kula

360.000 Yatırım amaçlı

Tarla

2014

60.550 Manisa-Kula

425.000 Yatırım amaçlı

Tarla

2014

1.452 Manisa-Kula

10.000 Yatırım amaçlı

m2

107.184

Mevkii

SeferihisarDüzce
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Kullanım
Amacı

4.700.000 Yatırım amaçlı

Kiraya
Verildi ise
Kiralayan
Kişi/Kuru
m

Bağyeri

2014

8.258 Manisa-Kula

57.000 Yatırım amaçlı

Bağyeri

2014

8.303 Manisa-Kula

57.000 Yatırım amaçlı

Tarla

2014

85.164 Manisa-Kula

640.000 Yatırım amaçlı

Tarla

2014

34.463 Manisa-Kula

240.000 Yatırım amaçlı

Bina Fabrika bina

2014

23.200

Manisa Saruhanlı
Türkelli Menemen

519.855

Kullanım

Tesis,Makine
ve Cihazlar

Muhtelif

Tesis,Makine
ve Cihazlar

Muhtelif

Bayındır İzmir

Tesis,Makine
ve Cihazlar

Muhtelif

Saruhanlı İzmir

9.199 Kullanım

Taşıt

Muhtelif

Türkelli Menemen

47.582 Kullanım

Taşıt Taşıt

Muhtelif

Türkelli Menemen

116.011 Kullanım

Taşıt

Muhtelif

Bayındır İzmir

5.726 Kullanım

Demirbaş

Muhtelif

Türkelli Menemen

25.521

Demirbaş

Muhtelif

Bayındır İzmir

32.417

188.639 Üretim
570.836 Üretim

Kullanım
Kullanım

Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler

Cinsi

Kira Dönemi

Kiralama Süresi
Sonunda
Yıllık Kira
Kimden
Tutarı
Kullanım Amacı
Kiralananın
Kiralandığı
(EUR)
Kime Ait
Olacağı

Finansal
Kiralama

29/01/2015 17/06/2016

AVOD

93.023,93

Tesis-Makine
Edinimi

Garanti
Leasıng

Ayvalık Otel olarak kayıtlarımızda bulunan Gayrimenkul kiraya verilmekte olup, 2015 yılı için
99,000 TL kira geliri elde edilmiştir. Diğer taraftan edinilmesi planlanan maddi duran varlık
yoktur.
Hasat olarak domates yetiştirmek için kiraladığımız tarlalar bulunmaktadır.;
Kiralanan
Yerin Cinsi

Adresi

Kullanım Şekli

Süresi

Boş Tarla

Halıtlı Köyü -Manisa

Domates Kurutma
Sergisi

15/11/201215/11/2016

37.500,00 TL

Boş Tarla

Kahve Civarı Mevkii Türkelli Menemen/İZMİR

Domates Kurutma
Sergisi

15/01/201302/10/2013

3.750,00 TL
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Brüt Kira Tutarı

Boş Tarla

Gölbey Mevkii / Şehzadeler
Güzelköy / Manisa

Tarımsal amaçlı
ürün yetiştirme

01/04/201301/04/2016

112.500,00 TL

9.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımım etkileyecek çevre ile ilgili tüm

hususlar hakkında bilgi
T.C. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 48657465-611.02 sayılı 2 Temmuz
2013 tarihli yazısına istinaden “Kurutulmuş Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi” faaliyetinin ÇED
Yönetmeliğinin EK:I (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi) ve EK:II
(Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) Listelerinde yer almadığı ve faaliyetin
ÇED Yönetmeliği’nin kapsamı dışında kaldığı anlaşılmıştır.
9.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları

hakkında bilgi:
Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
(AVOD)
Maddi Duran
Varlık Cinsi

Kısıtlamanın /
Kimin Lehine
Ayni Hakkın Türü Verildiği

Fabrika Binası

İpotek

T.Garanti Bankası A.Ş. Kredi Teminatı 01.08.2014

Fabrika Binası

İpotek

T.Garanti Bankası A.Ş. Kredi Teminatı 01.08.2014

Ayvalık Otel

İpotek

Vakıflar Bankası A.Ş.

Kredi Teminatı 01.04.2011

Ayvalık Otel

İpotek

Vakıflar Bankası A.Ş.

Kredi Teminatı 01.04.2011

Nedeni

Veriliş
Tarihi

Tutarı
1.000.000
TL
2.500.000
USD
1.500.000
EUR
4.500.000
TL

Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
(HASAT)

Maddi Duran
Varlık Cinsi

Kısıtlamanın /
Kimin Lehine
Ayni Hakkın Türü Verildiği

Manisa/ Bina

İpotek

Nedeni

Veriliş
Tarihi

Tutarı
(TL)

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Teminatı 21.08.2015 6.000.000

9.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve
dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi (AVOD)
Maddi Duran Varlık Cinsi

Edinme
Tarihi

K18-D1-4A Pafta -3470 Parsel İçinde Tek Katlı Betonarme
Prefabrik Fabrika , İdari Bina,
Soğuk Hava Deposu ve Sundurması
Olan Arsa

2005-200728/09/2011

Ekspertiz
Raporu Tarihi
ve Nosu

Sınıflandırılm
ası (Yatırım
amaçlı olup
olmadığı)

7.165.000 TL 30.09.2015-0140

Yatırım Amaçlı
Değildir.

Ekspertiz
Değeri

39

OTEL Arsa -144 Ada -5 Parsel

5.750.000 TL 30.09.2015-0140/1 Yatırım Amaçlı

23.02.2011

Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi (Bağlı Ortaklıklar)
Ekspertiz
Değeri

Ekspertiz
Raporu Tarihi
ve Nosu

Sınıflandırılm
ası (Yatırım
amaçlı olup
olmadığı)

Maddi Duran Varlık Cinsi

Edinme
Tarihi

480 Parsel Kır Tarla

24.06.2014

01/08/2014-20144.930.000 TL ÖZEL-0076

Yatırım Amaçlı

146 Ada 37-39 Parsel -Bağyeri

20.12.2012

05.08.2014-2014120.000 TL ÖZEL-0083/1

Yatırım Amaçlı

131 Ada-2 Parsel - Tarla

20.12.2012

12.08.2014-2014260.000 TL ÖZEL-0083/2

Yatırım Amaçlı

133 Ada-1 ve 2 Nolu Parsel -Ahşap
Dam ve Tarla

20.12.2012

12.08.2014-20141.070.000 TL ÖZEL-0083/3

Yatırım Amaçlı

134 Ada - 2 Parsel -Tarla

20.12.2012

05.08.2014-2014300.000 TL ÖZEL-0083

Yatırım Amaçlı

12.08.2014-2014465.000 TL ÖZEL-0083/4

Yatırım Amaçlı

13.08.2014-20144.470.000 TL ÖZEL-0083/5

Yatırım Amaçlı

135 Ada 1 ve 21 Parsel-2 Adet Tarla 20.12.2012
2575 Parsel -Zeytinyağı İşletmesi,
Depo,Soğuk Hava Deposu, İdari
Bina
30.09.2013

10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
10.1 İhraççının borçluluk durumu (TL)
Borçluluk Durumu (30.09.2015)

Tutar (TL)

Kısa vadeli yükümlülükler

42.782.569

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)

12.464.953

Garantili
Teminatlı
Garantisiz/Teminatsız
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

55.247.522

Özkaynaklar

40.857.574

Ödenmiş/çıkarılmış sermaye

29.000.000

Yasal yedekler
Diğer yedekler
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TOPLAM KAYNAKLAR

96.105.096

Net Borçluluk Durumu

Tutar (TL)
126.311

A. Nakit

6.344.653

B. Nakit Benzerleri
C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

0

D. Likidite (A+B+C)

6.470.964

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar

0

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri

18.301.166

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı

6.794.722

H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar

20.604

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)

25.116.492

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)

18.645.528

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri

10.554.359

L. Tahviller

0

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler

0

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)

10.554.359

O. Net Finansal Borçluluk (J+N)

29.199.887

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI
11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

Finansal borçlara ilişkin bilanço
bakiyeleri
Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa
vadeli anapara ve faizleri
Kısa vadeli finansal kiralama borçları, net
Toplam
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli finansal kiralama borçları,
net
Toplam
Banka kredilerinin detayları
Kısa vadeli finansal borçlar
TL Banka kredileri
ABD$ Banka kredileri
AVRO Banka kredileri

30.09.2015 31.12.2014

31.12.2013 31.12.2012

18.186.133 14.482.459

18.261.466 18.942.629

6.794.722

5.963.102

115.033
255.648
25.095.888 20.701.209

10.452.903 11.223.574
101.456

21.862.297 18.942.629

4.782.699

1.342.520

4.782.699

1.342.520

126.589

10.554.359 11.350.163

1.449.440 1.094.848
15.484.875 11.709.618
8.046.540 6.525.341
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3.600.831

854.441
768.179
12.980.492 10.326.711
7.749.952 7.301.719

GBP Banka kredileri

Uzun vadeli finansal borçlar
TL Banka kredileri
ABD$ Banka kredileri
AVRO Banka kredileri

-- 1.115.754
24.980.855 20.445.561

277.411
546.020
21.862.296 18.942.629

-13.302
10.452.903 11.210.272

61.702
4.720.997

10.452.903 11.223.574

4.782.699

955.037
387.483
955.037

11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

Bağımsız
Bağımsız
İnceleme'den Denetim'den

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri
- Faiz Gideri
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili
Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili
Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Stoklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili
Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflara Borçlardaki Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalış İle İlgili
Düzeltmeler
Diğer Cari/Dönen Varlıklardaki Artış İle İlgili Düzeltmeler
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Geçmemiş

Geçmemiş

01.01.30.09.2015

01.01.30.09.2014

(1.815.427)
482.654
1.250.047
954.902
--

(6.447.529)
585.921
3.342.010
786.588
(85.550)

9.986

270.408

153.389
(47.075)

5.330.193
--

--

(2.130.218)

--

(688.730)

178.845
-(3.027.416)
1.729.419
(2.146.137)
(1.981.985)

165.443
(306.124)
(10.702.705)
(2.953.582)
(2.525.583)
--

200.724

543.247

5.344.649
(2.445.229)

(2.374.834)
--

(617.063)

271.869

103.651

--

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki
Artış/Azalış İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalış İle İlgili
Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen Temettüler
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIŞLARI
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik
Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından
Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET
ARTIŞ/AZALIŞ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

(31.601)

--

616.956

--

(3.800.800)

(3.663.822)

(1.294.715)
(342.997)
(177.715)
--

(6.774.774)
-743.664
(416.419)

(1.003.825)

7.831.506

(670)

--

(1.182.455)

--

--179.300

7.946.594
(115.088)
--

3.598.875
3.598.875

5.716.689
5.716.689

779.623

7.100.666

--

--

779.623

7.100.666

5.691.341
6.470.964

58.192
7.158.858

2014 yılında Şirket yeni şirket alımları gerçekleştirmiştir. Bu alımların bir kısmı banka kredileri
ile finanse edilmiştir. Bu sebepten Şirket’in nakit kullanım ihtiyacı 2015/9 dönemine göre 2014/9
döneminde daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. 2015/9 döneminde ise faaliyetlerden yaratılan
nakit ve ticari alacaklar ile daha fazla işletme sermayesi elde edilerek yükümlülükler de
karşılanmıştır.
11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Şirket’in kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka
mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman
yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacakları ile de ticari
borçlarını ve kredi yükümlülüklerini finanse etmektedir.

11.4. İşletme sermayesi beyanı:
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Şirketimiz Net İşletme Sermayesini Dönen varlıklar - Kısa Vadeli yükümlülükler olarak
hesaplamaktadır.
Açıklama/Dönem

30.09.2015

30.09.2014

31.12.2014

31.12.2013

Dönen Varlıklar

48.894.581

49.247.548

42.986.453

50.405.460

Kısa Vadeli
Yükümlülükler

42.782.569

42.215.982

35.796.339

28.704.596

6.112.012

7.031.566

7.190.114

21.700.864

İşletme Sermayesi

Şirketimizin net işletme sermayesi 30.09.2015 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre %13,1
oranında yılsonuna göre %15 oranında azalarak yaklaşık 6,1 milyon TL seviyesine gelmiştir. Bu
tutar 12 aylık dönem için yeterlidir.
11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya
etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:
Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
(AVOD)
Maddi Duran
Varlık Cinsi

Kısıtlamanın /
Ayni Hakkın Kimin Lehine Verildiği Nedeni
Türü

Veriliş
Tarihi

Tutarı

Fabrika Binası

İpotek

T.Garanti Bankası A.Ş.

Kredi Tem.

01.08.2014

1.000.000 TL

Fabrika Binası

İpotek

T.Garanti Bankası A.Ş.

Kredi Tem.

01.08.2014

2.500.000 USD

Ayvalık Otel

İpotek

Vakıflar Bankası A.Ş.

Kredi Tem.

01.04.2011

1.500.000 EUR

Ayvalık Otel

İpotek

Vakıflar Bankası A.Ş.

Kredi Tem.

01.04.2011

4.500.000 TL

Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Ayni Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi
(HASAT)
Maddi Duran
Varlık Cinsi

Kısıtlamanın /
Kimin Lehine
Ayni Hakkın Türü Verildiği

Manisa/ Bina

İpotek

Nedeni

Veriliş
Tarihi

Tutarı
(TL)

T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Teminatı 21.08.2015 6.000.000

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama
yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli
maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:
Yönetim kurulunca karara bağlanmış planlanan yatırım yoktur.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR
12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının araştırma ve
geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan
tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:
Yoktur
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13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler
hakkında bilgi
Gıda sektörü 40.000 işletmesi ve 400.000 üzerinde çalışanı ile Türkiye’nin en büyük üretim
sanayisi konumundadır. 2013 yılında domates üretimi dünya genelinde %5 oranında azalmış iken
Türkiye’de %19 oranında artmıştır.
FAO’nun verilerine göre domates yaklaşık 162 milyon tonluk üretimi ile dünyada en çok
yetiştirilen yaş sebzedir. Dünyada toplam 4,8 milyon hektar alanda domates ekimi yapılmaktadır.
Domates üretiminde dünyada önde gelen ülkeler sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (50 milyon ton),
Hindistan (17,5 milyon ton), ABD (13,2 milyon ton), Türkiye (11,3 milyon ton) ve Mısır’dır (8,6
milyon ton). Çin dünya domates üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirmekte olup,
Türkiye’nin dünya domates üretiminden aldığı pay %7 düzeyindedir.
DÜNYADA DOMATES EKİM ALANLARI VE ÜRETİMİ (2012)
Ülkeler

Ekim Alanı (hektar)

Üretim (Bin ton)

Payı (%)

1.000.000

50.000

30,9

Hindistan

870.000

17.500

10,8

ABD

150.140

13.207

8,2

Türkiye

300.000

11.350

7,0

Mısır

216.395

8.625

5,3

İran

160.000

6.000

3,7

İtalya

91.850

5.132

3,2

İspanya

48.800

4.007

2,5

Brezilya

63.859

3.874

2,4

Meksika

96.651

3.434

2,1

Çin

TOPLAM

123.120

2012 yılı itibarıyla dünyada ihracatı en fazla yapılan yaş sebze domates olmuş, bu ürünün ihracatı
7,9 milyar dolar dolayında gerçekleşmiş ve dünya yaş sebze ihracatındaki payı %24,8 olmuştur.
Küresel domates ticaretinin hakim ülkesi Hollanda 2014 yılında bir önceki yıla göre %8 artış
hızını yakalayarak 2 milyar USD değerinde 1.1 milyon ton domates ihracatını gerçekleştirmiştir.
2014 yılında ana tedarikçi konumunda olan diğer ülkeler sırasıyla Meksika ve İspanya’dır. 2014
yılı itibariyle Hollanda’nın domates ihracatındaki en büyük 5 ticaret ortağı sırasıyla Almanya,
İngiltere, İsveç, Belçika ve Norveç’tir. Bu ülkeler Hollanda’nın domates ihracatının %76,5’unu
gerçekleştirmektedir.
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Türkiye`de domates üretiminde Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi 2006-2010 yıllarında
üretimin ortalama %78`ini üretmiştir. Bölgeler arası sıralamada Akdeniz ilk sırada yer almakta,
bunu sırasıyla Ege ve Marmara Bölgesi izlemektedir. 2013 yılı itibariyle Akdeniz Bölgesi
üretiminin %98`i sofralık üretim, Doğu Marmara Bölgesi üretiminin ise %44ü sofralık üretimdir.
TÜRKİYE‘DE BÖLGELERE GÖRE DOMATES ÜRETİMİ (2013)
BÖLGELER
Akdeniz
Ege
Batı Karadeniz
Doğu Marmara
Batı Marmara
Güneydoğu Anadolu
Batı Anadolu
Orta Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Kuzeydoğu Anadolu
İstanbul
Doğu Karadeniz
TOPLAM

SOFRALIK
Ton
Payı (%)
3.618.403
45,6
1.278.414
16,1
970.796
12,2
497.622
6,3
414.328
5,2
348.988
4,4
328.305
4,1
175.770
2,2
145.861
1,8
129.531
1,6
20.956
0,3
12.806
0,2
7.941.780
100,0

SALÇALIK
Ton
Payı (%)
2,0
77.048
38,8
1.504.983
1,6
63.047
29,1
1.126.866
15,7
610.049
8,8
340.291
3,0
116.012
0,9
33.712
0,1
5.312
0,0
171
729
0,0
3.877.680
100,0

TÜRKİYE`DE YILLARA GÖRE DOMATES ÜRETİMİ (Ton)
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Salçalık
7.067.000
6.912.745
6.963.159
7.419.814
7.205.961
7.173.188
7.573.431
7.697.961
7.941.780

Sofralık
2.983.000
2.942.132
2.973.393
3.565.541
3.539.611
2.878.812
3.430.002
3.652.039
3.878.220

Toplam
10.050.000
9.854.877
9.936.552
10.985.355
10.745.572
10.052.000
11.003.433
11.350.000
11.820.000

2013 yılında yaklaşık 11.820.000 ton olan üretim 2014 yılında 11.850.000 ton olmuştur.
Domates üretimi açıkta ve örtü altında olmak üzere iki farklı üretim yapısına sahiptir. Açıkta
üretim, sözleşmeli ve sözleşmesiz olmak üzere farklılık göstermektedir. Sözleşmesiz yapılan
üretim çoğunlukla sofralık olarak tüketilmekte olup sözleşmeli üretim Ege ve Marmara
Bölgelerinde özellikle imalat sanayine hammadde temini için önemli olmaktadır. Günümüzde
yaklaşık 100 işletme ve tesiste konserve sanayinin diğer ürünlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak
domates salçası üretilmektedir.
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2015 yılında dünya finans piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye Rusya arasındaki siyasi
gerginlikler özellikle ihracat yapan firmaların kur ve gelir tahminleri yanında doğru fiyatlama
yapmalarını zorlaştırmaktadır. Özellikle ABD pazarına çalışan Avod, Rusya’ya ihracatı
olmaması sebebiyle ve USD/TL kurundaki sert dalgalanmalardan oturmuş müşteri portföyü
sayesinde minimum oranda etkilenmiştir.

Maliyetler ve Satış Fiyatları
30.09.2014-30.09.2015 tarihini içeren dönemde, üretim maliyetlerimiz geçen yılın aynı
dönemine göre %29 artmıştır. Üretim maliyetlerimizdeki artış; hammadde fiyatları, işçilik
ücretleri ve kurlardaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ortalama birim satış fiyatımız, kurlarda ki
artıştan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre %20 civarında artmıştır.
13.2 İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler,
talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
Şirketimiz özellikle yaş meyve ve sebzeye dayalı üretim yaptığından, mevsimsel değişiklikler,
kuraklık, hastalık v.b. nedenler ile rekoltede meydana gelebilecek azalışlar, üretim hedeflerini
dolayısıyla satış hedeflerini önemli ölçüde etkileyebilmektedir

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine
ilişkin kar tahminleri:
Yoktur
14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
Yoktur
14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur
14.4. Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde
hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur
14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibariyle hala
doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur
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15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
15.1 .İhraççının genel organizasyon şeması:

15.2.İdari yapı:
15.2.1. İhraççıınn yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı

Görevi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Görev
Süresi/Kalan
Görev Süresi

Sermaye Payı
(TL)

(%)

Nazım Torbaoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkam

3 Yıl / 7 ay

-

-

Burak Kızak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 3 Yıl / 7 ay

-

-

Barış Kızak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay

-

-

Metin Yüksel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay

-

-

Sanlı Baş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay

-

-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Görevi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Sermaye Payı
(TL) (%)

Burak Kızak

Genel Müdür

Genel Müdür

-

-

Barış Kızak

Fabrika Müdürü

Fabrika Müdürü

-

-

Ganimet Sevgili

Mali İşler Müdürü

Mali İşler Müdürü

-

-

15.2.3 İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:
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Yoktur
15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbirileriyle akrabalık ilişkileri
hakkında bilgi.
Yoktur
15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve
uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:
Nazım Torbaoğlu (Yönetim Kurulu Başkanı)
1969 Aydın Bozadoğan doğumludur. İzmir Atatürk Lisesi mezunudur. 1988 yılında, Ege
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesine girmiştir. 1994 yılında son sınıfta iken, Üniversite
eğitimine ara vermiştir. 1997 yılında Hasat BNO Grup Ltd. Şti’ni kurarak iş hayatına başlamıştır.
A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini
sürdürmektedir.
Burak Kızak (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür)
1970 yılı Karşıyaka doğumludur. 1995 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Fakültesinden mezun olmuştur. Belmar Dış Ticaret A.Ş. firmasında, 1995-1997 yıllarında
çalışmıştır. Hasat BNO Grup Ltd. Şti’ni 1997 yılında kurarak, işletmeci olarak çalışma hayatına
başlamıştır. 2003 yılında A.V.O.D. A.Ş. kurucu ortaklarından olup, halen Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.
Barış Kızak (Yönetim Kurulu Üyesi / Fabrika Müdürü)
Çalışma hayatına 1990 yılında CEVHER DÖKÜM SAN.TİC.AŞ firmasının kalıp atölyesinde
başlamıştır, burada 4 yıl sonunda kalfalık belgesi alarak profesyonel kopya pantograf ustası
olmuştur. 2001 yılında HASAT BNO.GRP TİC.LTD.ŞTİ firmasında satın alma ve makine bakım
sorumlusu olarak işe başlamıştır, 2004 yılında AVOD firmasına geçiş yaparak, aynı görevine
devam etmektedir. 2010 yılında idari fabrika müdürlüğü görevine getirilmiştir.
Metin YÜKSEL - Yönetim Kurulu Üyesi( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından 8 yıl Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme
Dairesinde Denetçi olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra
çeşitli menkul kıymetler aracı kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiş olan
Yüksel, özellikle denetim, hissedar hukuku ve finansal yönetim konularında uluslararası
kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik araştırma ve firma raporları hazırlanmasında
uzmanlaşmıştır.
Av. Sanlı BAŞ (Bağımsız Denetim Kurulu Üyesi)
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1996-2007 yılları
arasında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Hukuk İşleri Dairesi’nde görev yaptıktan sonra 2007
yılından buyana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak
sermaye piyasası hukuku alanında çalışmakta olup evli ve bir çocuk babasıdır. Türkiye
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Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği
(KOTEDER) üyesidir
Ganimet SEVGİLİ (Mali İşler Müdürü)
1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1989
yılında Şenocak Holding bünyesinde ki şirketlerde, Muhasebe ve Finansman bölümlerinde
muhtelif pozisyonlarda görev almıştır, 1998 yılında Mali ve İdari İşler Müdürü, 2001 yılında
Finansman Müdürü olarak görevine devam etmiştir. 2002–2006 yılları arasında, Etap Holding’e
bağlı, Etapak Ambalaj San. Tic. A.Ş’de, Bütçe/Raporlama ve Finansman Yöneticisi olarak
çalışmıştır. 2007 yılında başladığı A.V.O.D. firmasında, Mali İşler Müdürü olarak görevine
devam etmektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi, 1999 yılından beri bulunmaktadır.
15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil
olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu
bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim
kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:
Yönetim Kurulu üyelerinin görev aldıkları şirketlerde sermaye payları;
Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TORBAOĞLU ' nun faaliyette bulunduğu diğer şirketler
Şirketler

Sermayesi (TL)

ELA NAZ GIDA LTD.ŞTİ.
HASAV MADENCİLİK ENERJİ İNŞ.SAN.A.Ş.
PİKADO GIDA SAN.TİC.A.Ş.
AVOD ALTIN MADENCİLİK ENERJİ İNŞ.SAN.
TİC.A.Ş.
NBA YAPI İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Sermaye içindeki
Payı (TL)

Sermaye
içindeki %
oranı

200.000

70.025

35,01

23.050.000

11.250.000

48,81

50.000

16.500

33,00

200.000

80.000

40,00

1.000.000

330.000

33,00

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak KIZAK 'ın faaliyette bulunduğu diğer şirketlertler
Sermaye
Sermaye içindeki
Şirketler
Sermayesi(TL)
içindeki %
Payı (TL)
oranı
HASAV MADENCİLİK ENERJİ İNŞ.SAN.A.Ş.

23.050.000 TL

11.250.000

48,81

50.000

16.500

33,00

200.000

80.000

40,00

1.000.000

330.000

33,00

PİKADO GIDA SAN.TİC.A.Ş.
AVOD ALTIN MADENCİLİK ENERJİ
İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
NBA YAPI İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Metin Yüksel'in faaliyette bulunduğu diğer şirketler
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Şirketler

Dönemi

Görevi

TAMEK GIDA A.Ş.

2005-2012

Yönetim Kurulu Üyesi

TAMEK HOLDİNG A.Ş.

2005-2002

Yönetim Kurulu Üyesi

BUDİN MADENCİLİK A.Ş.

2011-2012

Yönetim Kurulu Üyesi

EKTAM KIBRIS LMT.

2011-2012

Yönetim Kurulu Üyesi

LATEK HOLDİNG

2012-2013

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

LATEK LOJİSTİK

2012-2013

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MANGO GIDA

2012-2012/9

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ATAŞ A.Ş.(*)

2012-2015/6

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*) Ataç A. Ş Genel Kurulu'nun yapılabilmesi amacı ile devam eden yönetim kurulu üyeliği (istifalar nedeni ile
Yönetim Kurulu'nın 3 kişiden oluşması) Şubat/2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu üyeli sona
ermiş olmasına rağmen Genel Kurulu B gurubu ortaklar tarafından iptal ettirilmiştir ve bunun sonucunda
18.6.2015 tarihinde istifa etmiştir.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Sanlı Baş'ın faaliyette bulunduğu diğer şirketler
Şirketler

Dönemi

Görevi

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2015

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

2015

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden
alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından
dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak
taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup
bulunmadığına dair bilgi:
Yoktur.
15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca
kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:
Yoktur. Ancak, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nazım
Torbaoğlu’na 20.06.2012 tarihinde ‘Özel Durumların Kamuya geç açıklanmaması’ nedeni ile
20.389 TL İdari para cezası tahakkuk etmiş ve tarafından ödenmiştir.
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15.7.Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin
iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Bağımsız Yönetim Kurulu Metin Yüksel;
Boydak ailesi ile ortak olduğu Nisan Enerji A.Ş.'nin enerji yatırımlarının inşaat işlerini ve ayrıca
enerji yatırımlarının finansman yükümlülüklerini yerine getirmeyi üstlenmiştir. Gerek finansman
yükünün gerekse inşaat faaliyetlerinin yol açtığı zarar, Ataç A.Ş şirketini de ciddi bir mali
bozulmaya neden olmuştur. Bu nedenle şirket önce, dış kaynak vs finansman yollarını araştırmış
ancak sonuç alamayınca 14.1.2015'te iflas erteleme almıştır. Davalar sürmektedir
15.8.Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan
personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki
diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip
verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
15.9.Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde
kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar
çatışmalarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
15.9.1.Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde
kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana
hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında
bilgi:
Yoktur.
15.9.2.İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile
ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası
araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar
hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER
16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz
konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan
benzeri menfaatler:
İhraççının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bağlı ortaklıkları üst düzey yöneticilerine
(yönetimde söz sahibi personel) sağlanan ücret ve benzeri menfaatler finansal tablo dönemleri
itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur:
AVOD
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)

30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Yönetim Kurulu

424.935

570.780

481.997

402.038

Üst Düzey Yöneticiler

58.630

73.860

26.400

17.319

Toplam

483.565

644.640

508.397

419.357
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HASAT
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)
Yönetim Kurulu

30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

243.082

23.648

-

-

-

-

-

-

243.082

23.648

-

-

30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

264.698

273.944

-

-

-

-

-

-

264.698

273.944

-

-

Üst Düzey Yöneticiler
Toplam

BEGA
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)
Yönetim Kurulu
Üst Düzey Yöneticiler
Toplam

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz
sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek
için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam
tutarlar:
İhraççının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile üst düzey yöneticileri (yönetimde söz sahibi
personel) için ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki
gibi oluşmuştur.
Kıdem Tazminatı Karşılıkları (TL)

30.09.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Yönetim Kurulu

6.157

4.052

5.761

3.833

Üst Düzey Yöneticiler

20.505

15.798

7.938

5.216

Toplam

26.662

19.850

13.699

9.049

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev
süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:
Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Görevi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Görev
Süresi/Kalan
Görev Süresi

Nazım Torbaoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkam

3 Yıl / 7 ay

Burak Kızak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

3 Yıl / 7 ay

Barış Kızak

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay

Metin Yüksel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay

Sanlı Baş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

3 Yıl / 7 ay
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Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı Soyadı

Görevi

Son 5 Yılda İhraççıda
Üstlendiği Görevler

Burak Kızak

Genel Müdür

Genel Müdür

Barış Kızak

Fabrika Müdürü

Fabrika Müdürü

Ganimet Sevgili

Mali İşler Müdürü

Mali İşler Müdürü

Görev Süresi / Kalan
Görev Süresi

17.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim
kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak
ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:
Yoktur.
17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı
ve bu komitelerin görev tanımları:
İhraççı, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı yerine getirmesi amacıyla,
SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal
Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur.
Denetimden Sorumlu Komite:
SPK’nın Seri: X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında
Tebliğ’in “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı 25’inci maddesi kapsamında Denetimden
sorumlu komite oluşturulmuştur.
Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, iç denetim faaliyetlerinin, etkin, yeterli ve
şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde
gerçekleştirilir.
Komite Üyeleri ;
Adı Soyadı

Unvanı

Metin Yüksel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sanlı Baş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi :
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Kurumsal Yönetim Komitesi SPK’nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde oluşturulmuş ve Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine
getirmek üzere yetkilendirilmiştir.
Komite Üyeleri ;
Adı Soyadı

Unvanı

Metin Yüksel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Kızak

Yönetim Kurulu Üyesi

Özlem Balcı

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Şirketimiz 11.04.2013 tarih, 2013/03 sayılı kararı ile;
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ile Sermaye
Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması
Komitesi oluşturulmuştur.
Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak
Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla etkileyebilecek
stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve
olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak
yönetilmesi, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol
sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında çerçevesinde tespit ettiği hususları
değerlendirerek Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.
Komite Üyeleri;
Adı Soyadı

Unvanı

Metin Yüksel

Başkan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sanlı Baş

Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ganimet Sevgili

Üye

Mali İşler Müdürü

Yelin Moral

Üye

Üretim Müdürü

Neşe Bahar Örs

Üye

Kalite Güvence Müdürü

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” çerçevesinde
belirlenen gruplardan 3. grupta bulunmaktadır. Aynı tebliğ çerçevesinde gerekli Esas Sözleşme
değişikliklerini, Yönetim Kurulu yapılanmasını ve Komitelerin oluşturulmasını
gerçekleştirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim
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İlkeleri’nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu
bağlamda çalışmaları Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak
uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri çerçevesinde zorunlu ilkelere uyum
sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel
istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket’in, dolayısıyla
ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.
Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek
nitelikte değildir.
İhraççının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Beyanı, 2012, 2013 ve 2014 yılları ve
30.09.2015 ara dönemi için yayınlanmış “ Faaliyet Raporu”nda mevcuttur. Söz konusu raporlar
www.avod.com.tr ve www.kap.gov.tr’de de yer almaktadır.
17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerimizin haklarının kullanılması konusunda faaliyet
gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki
iletişimi sağlayan birimdir.
Birimin başlıca görevleri;
a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere,
pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
iletilmesini sağlamak,
f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemektir.
Birimde çalışanların isim ve iletişim bilgileri şu şekildedir:
AdıSoyadı

Ünvanı

Özlem
Balcı

Yatırımcı
İlişkileri
Yöneticisi

Öğrenim
Durumu

Sahip Olduğu
Sermaye Piyasası
Lisansları

Adresi

E-posta

Telefon

Faks

Lisans

İleri Düzey
Sermaye Piyasası
Lisansı ve
Kurumsal
Yönetim

Şirket
Merkezi

ozlem@avod.c
om.tr

0232
835 47
94

0232
835 45
33
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Derecelendirme
Lisansı
Ganimet
Sevgili

Mali İşler
Müdürü

Şirket
Merkezi

ganimet@avod
.com.tr

0232
835 47
94

0232
835 45
33

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
18.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle personel sayısı,
belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli
değişiklikler hakkında açıklama:
Personel sayısı genel müdür, üretim, muhasebe ve satış/pazarlama bölümlerindeki personelden
oluşmakta olup, şirket merkezinde çalışmaktadırlar. Finansal tablo dönemleri itibariyle AVOD’a
ait personel sayısı aşağıdaki gibidir:
30.09.2015 31.12.2014 31.12.2013
Personel Sayısı

302

73

135

Bununla birlikte bağlı ortaklığı konumundaki Hasat A.Ş., Banadora A.Ş. ve Bega A.Ş. ile birlikte
konsolide personel sayıları aşağıda gösterilmiştir.
30.09.2015 31.12.2014 31.12.2013
Personel Sayısı

598

202

210

Şirketin, Eylül dönemi mevsimsel işçi çalıştırıldığı dönemdir. Personel sayıları; yıl sonu ve Eylül
dönemleri karşılaştırıldığından dolayı artış göstermiştir. Şirket 2014 yılında gerçekleştirdiği
şirket alımlarının dolayı olarak da artış söz konusudur.
Konsolide personel sayısının coğrafi bölgelere göre dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir.
Personel Dağılımı
Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Toplam

30.09.2015

%

31.12.2014

%

31.12.2013

%

593

99,15

196

97,02

210

100

5

0,85

6

2,98

598

100,00

202

100,00

210

100,00

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:
18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar
hakkında bilgi:
Yoktur.
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18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları
opsiyonlar hakkında bilgi:
Yoktur.
18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında
bilgi:
Yoktur.
19. ANA PAY SAHİPLERİ
19.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı
içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı
olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın;

Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı

21.05.2015 Tarihli Olağan Genel
Kurul Toplantısı

Son Durum (30.09.2015)

(TL)

(%)

(TL)

(%)

Nazım Torbaoğlu

2.969.334,13

10,24

3.147.741,13

10,85

Burak Kızak

2.677.504,29

9,23

2.744.802,29

9,46

Sunturk Investors LLC

2.808.310,48

9,68

2.808.310,48

9,68

Diğer (Halka Açık)

20.544.849,16

70,84

20.299.144,16

70,00

TOPLAM

29.000.000,00

100,00

29.000.000,00

100,00

Dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır.
19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
Yoktur
19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
Pay Nominal

Sermayeye
Oranı(%)

Grubu

İmtiyaz Türü

Nama/Hamiline

A

*Oy Hakkı

Nama

0,01

2.732.566,52

9,42

B

İmtiyazsız

Hamiline

0,01

26.267.433,48

90,58

TOPLAM

29.000.000,00

100,00

Değeri (TL)

Toplam (TL)

*A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir

19.4. İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:
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İhraççının yönetim hakimiyetine Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak sahip olup, söz konusu
yönetim hakimiyetini A Grubu pay sahipliğinden almaktadır. Esas Sözleşme’nin; “Sermaye”
başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde; A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay
15(onbeş) oy hakkına sahiptir.
Yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasının engellenmesi yönünde alınmış bir tedbir
bulunmamaktadır.
Sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan bazı hükümler yönetim
hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici nitelik taşımaktadır.
19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler
hakkında bilgi:
Yoktur.
20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER
HAKKINDA BİLGİLER
20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla
yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:
İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan
işlemler aşağıdaki gibidir:
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İLİŞKİLİ TARAF

Hasat BNO Grup A.Ş.

Berelson Export Compnay
Banadora Gıda .San.Tic.A.Ş.

Nazelka A.Ş.

Elenaz Gıda Ltd.Şti.

Avod Altın A.Ş.
Hasav A.Ş.
Karmet LTD.ŞTİ.

İŞLEM
Mamul satışı
hizmet satışı
kira geliri
faiz geliri
mamul alımı
kira gideri
hizmet alımı
faiz gideri
Mamul satışı
faiz geliri
hizmet satışı
Mamul satışı
hizmet alımı
mamul alımı
kira gideri
faiz geliri
kira geliri
Mamul satışı
mamul alımı
kira geliri
Mamul satışı
faiz geliri
kira geliri
faiz geliri
faiz geliri
faiz geliri

30.9.2015
1.136.596
361.843
62.250
39.996
6.085.387
37.982

90.904
19.750
246.764
1.211.422

2.014
115.540
242.435
72.600
125.938
5.662.181
55.267
35.177
8.331
225.164

2012
111.897
56.400
60.000
94.600
4.678.629
19.000

10.511.971
231.190
318.026

6.729.668
76.900

1.544.768

820.358

191.719
1.706.474
210.733
7.260

5.985
1.775
112.912
7.425
1.986
74.597
746

2013
194.736
439.274
66.000
201.297
4.311.086
11.200
26.759

7.260
2.857
152.663
9.000

903.164
6.600
48.614
4.494.766
6.600
82.695

30.000
1.086
6.000

6.000
8.930

66.202


İhraççının ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri ile olan borç-alacak
ilişkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği,;
Hasat, Banadora ve Karmet firmaları, bağlı ortaklık olup, finansal tablolarda konsolide kapsamındadır.
31.08.2015 tarihinde, Banadora ve Karmet şirketleri Hasat bünyesinde birleşmiştir.
Avod, İştirakimiz olan Avod Altın A.Ş. firmasından kira geliri elde etmektedir

Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti,
taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı,
İlişkili taraflar lehine 30.09.2015 tarihi itibari ile, 38.478 TL kefalet verilmiş olup bu tutarın tamamı
ilişkili kuruluş Ela Naz Ltd. Şti.’nin finans kurumlarına olan borçlarının teminatı içindir
İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık,
yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar yukarıda bulunan tabloda
belirtilmiştir.
 İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin
tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan
garantiler,
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İlişkili Taraflardan Alacaklar;
30.09.2015
263.153

Hasat BNO Grup Gıda A.Ş.
Berelson Export Compnay
Banadora Gıda .San.Tic.A.Ş.
Nazelka A.Ş.
Elenaz Gıda Ltd.Şti.
Avod Altın A.Ş.
Hasav A.Ş.
Karmet LTD.ŞTİ.
NBA YAPI A.Ş.

2014
29.277

172.368
1.826.075 1.459.822
40.520
16.889
1.662.078 787.294
0
0
78.792
0

2013
1.840.394
5.460.137
1.913.696
10.554.658
998.152
1.339
370.237
0
0

2012
2.223.214
2.050.988
1.181.236
7.568.085
330.748
0
174.328
0
0

Avod, ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları için
Ocak – Eylül 2015 yıllık %10,50
Ocak – Eylül 2014 döneminde %12,06
Ekim – Aralık 2014 döneminde %11,02
Ocak – Haziran 2013 döneminde %13,75
Haziran – Aralık 2013 döneminde %11,00
Oranları üzerinden faiz hesaplayarak fatura etmiştir.
 İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya
gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi yoktur.
 Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketleriyle yapılan alım ve satımlar yukarıda
bulunan tabloda belirtilmiştir.
 Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz,
kira ve benzerleri yukarıda bulunan tabloda belirtilmiştir.


İlişkili taraflarla olan bu tür işlemler piyasa koşullarında yapılmıştır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:
Rehberde başlık 20.2’de net satışların ne kadarını oluşturduğu isteniyor.

Net Satış Hasılatı

Hasat BNO Grup A.Ş.

İŞLEM
Mamul satışı
hizmet satışı
kira geliri
faiz geliri
mamul alımı
kira gideri
hizmet alımı

30.09.2015
66.400.503
0,02
0,01
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
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NET
SATIŞLARA
ORANI
2014
82.616.956
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00

2013
35.253.749
0,01
0,01
0,00
0,01
0,12
0,00
0,00

2012
30.658.932
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00

faiz gideri

0,00

0,00

0,00

0,00

Mamul satışı
faiz geliri
hizmet satışı
Mamul satışı
hizmet alımı
mamul alımı
kira gideri
faiz geliri
kira geliri
Mamul satışı
mamul alımı
kira geliri
Mamul satışı
faiz geliri
kira geliri

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,30
0,01
0,01
0,00
0,04
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00

0,22
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

faiz geliri

0,00

0,00

0,00

0,00

Hasav A.Ş.

faiz geliri

0,00

0,00

0,00

0,00

Karmet LTD.ŞTİ.

faiz geliri

0,00

0,00

0,00

0,00

NBA YAPI A.Ş.

faiz geliri

0,00

0,00

0,00

0,00

Berelson Export Compnay
Banadora Gıda .San.Tic.A.Ş.

Nazelka A.Ş.

Elenaz Gıda Ltd.Şti.

Avod Altın A.Ş.

21. DİĞER BİLGİLER
21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler
İhraççının en son tescil edilen çıkarılmış sermayesi 29.000.000 TL’dir.
21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:
İhraççının kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL’dir.
21.3. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin
%10’undan fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:
Yoktur.
21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği
hakkında bilgi:
Yoktur.
21.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile
değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya
talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile
opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon
hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:
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Yoktur.
21.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye
artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay
sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:
Yoktur.
21.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay
ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve
niteliklerine ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
21.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi
payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup
bulunmadığına ilişkin bilgi:

İhraççının 29.000.000 TL olan sermayesinin %90.58’ine karşılık gelen 26,268,200 TL nominal
değerli B grubu payları mevcut durum itibariyle Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da AVOD
koduyla işlem görme hakkına sahiptir. Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görenler dışında
mevcut durumda İhraççının; ihraç ettiği, borsalarda işlem gören herhangi bir sermaye piyasası
aracı veya bu hususlarla ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır. İşbu izahname kapsamında ihraç
edilecek B Grubu paylar da Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar’da işlem görecek olup, ilave kotasyon
başvurusu yapılacaktır.
21.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık
bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele
geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:
Yoktur.
21.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
İhraççının Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesine kurumsal internet sitesi www.avod.com.tr’den
veya Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesi www.kap.gov.tr’den ulaşılabilir.
21.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
İhraççının amaç ve faaliyetleri Esas Sözleşme’nin 4. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketin
maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti başlıca şunlardır:
1- Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin
alımı satımı, işlenmesi, pazarlaması, komisyonculuğu, bayiliği, ihracat ve ithalatının yapılması,
2- Her türlü tarımsal ürünlerin ve gıda maddelerinin yetiştirilmesi, pazarlaması, alım - satımı,
bayiliği, ihracı ve ithalinin yapılması,
3- Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia mamul ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan
atölye; fabrika ve tesisler kurabilmek ve bunlar için her türlü makine ve makine yardımcısını,
yedek parçalarını, ithal bunların ticaretini yapmak.
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4-Yukarıda A ve B fıkralarında belirtilen emtia ve mamullerin üretiminde kullanılacak kimyevi
madde ve hammaddelerin alım ve satımını, ihracatını ve ithalini yapmak.
5- Şirketin konusu ile ilgili ithalat ve ihracat işlerini yapmak, şirketin amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için gerekli olan gayrimenkuller ve menkul mallara sahip olabilmek, aracılık
yapmamak kaydıyla bu mallan kiraya verebilmek, sahip olduğu menkul mal ve gayrimenkulleri
satabilmek, yeniden inşa etmek ya da ettirmek. Zilyetlik iktisap edebilmek, zilyetlik alabilmek,
rehin ve ipotek edebilmek, başkasına ait mallar üzerinde de kendisi rehin ve ipotek kabul
edebilmek.
6- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla konusuyla ilgili bankalar ve sair
kuruluşlardan gerçek ve tüzel kişilerden kredi alabilmek ve kefalette bulunmak.
7- Şirket konusuyla ilgili ruhsatname, imtiyaz, patent, ihtira beratı, lisans, marka gibi gayri maddi
haklara sahip olabilir, bu hakları satabilir ve satın alabilir.
8- Şirket konusuna giren işleri yurt içinde ve yurt dışında başkasına yaptırabileceği gibi aynı
işleri ücretle kendisi de yapabilir.
9- Şirket kendi iştigal konularının tamamı veya bir kısmı ile iştigal eden veya bu maksatla
kurulmuş ve kurulacak olan hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, hükmi şahıslara ortak
olabilir, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla
hisse devir ve satın alabilir, satabilir, yurtiçi ve yurtdışı organize piyasalarda vadeli işlemler
yapabilir.
10- Şirket konusu ile ilgili her türlü ticari ve sınai emtiayı pazarlayabilir, komisyonla satabilir,
sattırabilir ihraç edebilir, bayilikler alabilir ve bu işlerden gelir sağlayabilir.
11- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakliyecilik yapabilir, kurulmuş veya
kurulacak, olan kara deniz hava şirketlerine ortak olabilir.
12- Konusu ile ilgili olarak finansal kiralama şirketlerinden makine ve tesis kiralayabilir.
13- Konusu ile ilgili sergi, fuar, panel ve benzeri etkinliklere katılmak.
14- Konusu ile ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
15- Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği teknik, mali, ticari, sınai, imalat ve sair benzeri
tasarruf veya faaliyetlerde bulunabilir. Teknik, idari ve mali personel yetiştirebilmek amacıyla
yurtiçinde veya yurtdışında her türlü özel eğitim çalışmaları yapabilir, yaptırabilir.
16- Faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü ticaret, ithalat, ihracat, imalat, nakliyat, inşaat,
komisyon ve taahhüt işleri yapmak ve yaptırmak. Sınai, ticari tesisler kurmak veya kurdurmak,
yurtiçi veya yurtdışından mümessillik, acentelik, bayilik, temsilcilik ve distribütörlük almak veya
vermek; patent, marka, ihtira beratı, know-how. lisans, royal ite, ruhsal gibi her türlü ticari ve
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sınai haklan her şekilde iktisap etmek kendi adına tescil veya terkin ettirmek, devretmek veya
satmak.
17- SPKn Md. 21/1 hükmünün saklı tutulması koşuluyla yurtiçi veya yurtdışında şirket kurmak
veya kurulmuş bir şirkete iştirak etmek, şube açmak, her nevi şirket ve ortaklık tesis etmek, şirket
amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde bulunabilmek için gerekli ve ona yardımcı, onu
kolaylaştırıcı özel hukuk, kamu hukuku ve tüzel kişiler tarafından çıkarılan hisse senetlerini
tahvil ve itfa senedi gibi aracılık yapmamak koşulu ile iktisap edebilir,
18- Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için her türlü' mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve
faaliyetlerde "bulunmak, gerek yabancı sermaye teşvik yasası ve gerekse sonradan çıkarılacak
kanını, kararname, yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlük hükümleri uyarınca özel hal
bildirimi yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası
Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla gerçek ve tüzel üçüncü kişilere
müşterek borçlu-müteselsil kefil sıfatıyla kefil olabilir, şirketin faaliyet konusuna giren işleri
yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari
işletmelere iştirak etmek.
19- İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu / özel kurum ve kuruluşlarınca tanınan her türlü ayni ve
nakdi haklara başvurmak, bununla ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
20- Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek
işlere girişilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri
yapabilecektir.
21- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık
teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların
genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve
mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara
katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.
21.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:
Yönetim Kurulu’na ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Esas
Sözleşme’nin; “Yönetim Kurulu, Süresi ve Ücreti” başlıklı 10. maddesinde yer verilmiştir. Buna
göre;
Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren
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Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları
ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre
tespit edilir.
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan
yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi
bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşacaktır.
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında
kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu bünyesinde
komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet
edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında
genel kurulda bilgi verilmelidir.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet
etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının miktarı, ödeme şekil ve zamanı
genel kurul kararıyla belirlenir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.
21.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında
bilgi:
Esas Sözleşme’nin; “Sermaye” başlıklı 7. Maddesi çerçevesinde; A Grubu payların oyda imtiyazı
mevcut olup A grubu 1 pay 15(onbeş) oy hakkına sahiptir.
Esas Sözleşme’nin “Pay Devri” başlıklı 8. maddesi çerçevesinde; A Grubu pay sahiplerinden
payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu
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A Grubu payı A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren üç ay içinde paydaşlar
arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına devredebilir. Yönetim kurulu, bu
yükümlülüğe uyulmadan devredilen A Grubu nama yazılı payların devrini pay defterine kayıttan
imtina edebilir.
A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan,
borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları
takyid edemez.
21.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:
Esas Sözleşmenin “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 20. Maddesi çerçevesinde; Genel
Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin
haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret
Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik
olunmadıkça infaz edilemez.
21.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile
toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:
Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümler Esas Sözleşmenin 13., 14., 15. maddelerinde
düzenlenmiştir.
A- Davet Şekli : Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca genel kurul tüm pay sahiplerinden
oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Toplantıya davet TTK ve
sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.
B- Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk
üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin
gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
ve bu ana sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.
C- Oy Verme: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay
sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu
vardır. Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu
takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek
bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi
hakkında muteber olur.
Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa
hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilecek vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri
vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar
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el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri
sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.
D- Müzakerenin Yapılması Ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve
karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın hükümleri
uygulanır.
E- Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
F- Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya
hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller
kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya
yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye
Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
temsilcisinin bulunması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sermaye Piyasası
Mevzuatı uyarınca işlem yapılır.
Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim
vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde
belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul
toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532.
maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Sermaye Piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır. Şirketle ilgili ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası mevzuatında yer
alan kamunun aydınlatılmasına ilişkin hükümlere uyulur.
21.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve
engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:
Yoktur.
21.18. Payların devrine ilişkin esaslar:
Esas Sözleşme’nin “Pay Devri” başlıklı 8. maddesi çerçevesinde;
Hamiline yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana
sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.
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(A) Grubu pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur.
Yönetim Kurulu önce devre konu (A) grubu payı (A) grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften
itibaren üç ay içinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde, paydaş payını başkasına
devredebilir. Yönetim kurulu, bu yükümlülüğe uyulmadan devredilen A grubu nama yazılı
payların devrini pay defterine kayıttan imtina edebilir.
A Grubu pay sahipleri, A Grubu payları diğer A Grubu pay sahiplerinin önceden onayı olmadan,
borca karşılık rehin veremez, bu payları teminata konu yapamaz veya başka şekilde bu payları
takyid edemez. Halka açık paylar yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
21.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen
koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler
hakkında bilgi: Yoktur.
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER,
Yoktur.

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
İhraççının bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına www.kap.gov.tr ve
.www.avod.com.tr internet sitelerinden ulaşılabilinir.
23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan
ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim
raporları:
Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014, 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde
sona eren yıllık hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloları ile buna ilişkin bağımsız denetim
raporu ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.09.2015 tarihinde sona eren 9 aylık hesap
dönemine ilişkin finansal tabloları ve buna ilişkin sınırlı bağımsız denetim raporu;
www.kap.gov.tr adresinde sırasıyla, 11.03.2015, 11.03.2014, 12.04.2013 ve 09.11.2015
tarihlerinde ilan edilmiştir.
23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi
gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim
kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında
bilgi:
İzahnamede yer alan finansal tablolarımız farklı denetim firmaları tarafından denetime tabi
tutulmuştur. Sorumlu ortak başdenetçi, denetim firmasının görev dağılımına ve rotasyona bağlı
olarak değişmiştir.
Dönem
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:
01.01.2015 – 30.09.2015

Unvan

:
Eren Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş.
Bağımsız Denetim Görüşü

:-

Sorumlu Ortak Başdenetçi

:

Nazım Hikmet
Dönem

:
01.01.2014 – 31.12.2014
Unvan

:
Sun Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş.
Bağımsız Denetim Görüşü

:

Olumlu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

:

Ali Kahveci
Dönem

:
01.01.2013 – 31.12.2013
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Unvan

:
Sun Bağımsız Denetim ve YMMM A.Ş.
Bağımsız Denetim Görüşü

:

Olumlu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

:

Ali Kahveci
Dönem

:
01.01.2012 – 31.12.2012
Unvan

:
Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetim Görüşü

:

Olumlu
Sorumlu Ortak Başdenetçi

:

Barış Özkurt
23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim,
satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):
Yoktur
23.4. Proforma finansal bilgiler:
Yoktur.
23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:
Yoktur.
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23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar
payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle
kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:
Şirket’in ana sözleşmesinde “Kar’ın Tespiti ve Dağıtımı” konulu Madde 17’ye göre kar
dağıtım esasları aşağıdaki gibidir:
A.Temettü
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi
sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net)
kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi
olunur.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe
ayrılır.
Birinci Temettü:
b. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan yönetim
kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel
kurul kararı ile kalan kısmın %10’una kadar belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir.
İkinci Temettü:
d. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak
dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza
edilebilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5 ‘i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c). bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
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Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın dağıtım tarihi itibariyle mevcut
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde
ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili
düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur. Bu esas sözleşme
hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
B. Temettü Avansı
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 21/1 Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak
şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından
Yönetim Kurulu’na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile
sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü
avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yeterli kar oluşmadığından
kar dağıtımı konusunda herhangi bir karar alınmamıştır.
23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde
önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve
tahkim işlemleri:
Yoktur.
24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
24.1 İhraç ve halka arz edilecek paylar ile ilgili bilgi

Nama/
Grubu

Hamiline

İmtiyazlar

Pay Sayısı

Olduğu

A

Nama

Oy hakkı

150.720.000

B

Hamiline

İmtiyazsız

1.449.280.000

Pay
Sayısının Bir Payın
Grup Nominal
Pay
Değeri
Sayısına
(TL)
Oranı
(%)
_
0,01

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

1.507.200

5,20

0,01

14.492.800

49,98

TOPLAM

16.000.000

55,17

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:
İhraççının payları Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.
24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:
İhraççının payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak
tutulmaktadır.
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24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:
Paylar Türk Lirası cinsinden ihraç edilecektir.
24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma
prosedürü hakkında bilgi:
İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:
Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19):
Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkı bulunmaktadır.
a) Hak kazanılan tarih:
İhraç edilen paylar herhangi bir kar payı dağıtım tarihi itibariyle, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın diğer paylarla birlikte eşit olarak kar payı alma hakkı elde eder.
b) Zaman aşımı:
Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar
tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman
aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı
Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye
İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan
Kupon Tahvilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun’un 1.
Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin
bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî malsandığına vermeğe mecburdurlar.
Bedelsiz pay olarak dağıtılan kar paylarında zaman aşımı bulunmamaktadır.
c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri
tarafından kullanım prosedürü:
Yurtdışında yerleşik pay sahipleri, yurtiçinde yerleşik pay sahipleri ile aynı haklara sahiptir. Kar
payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Hakkın kullanıma ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.
d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette
olup olmadığı:
Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası
Mevzuatı ile T.C. Kanunları ve Şirket esas sözleşmesine uyulur. Esas sözleşme uyarınca, kar
payı için zorunlu bir oran ve ödemelerin dönemini/dönemlerini ve kümülatif olup olmayacağı
konusunda bir belirleme yapılmamıştır.
Kar payı dağıımında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
İhraççının Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 17. maddesine göre;
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Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği
tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde
tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe
ayrılır.
Birinci Temettü:
b. Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun
olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.
c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan yönetim
kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel
kurul kararı ile kalan kısmın %10’una kadar belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir.
İkinci Temettü:
d. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak
dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza
edilebilir.
Genel Kanuni Yedek Akçe:
e. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5 ‘i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c). bendi uyarınca genel kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem
ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı
dağıtılmasına karar verilemez.
Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın dağıtım tarihi itibariyle mevcut
payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde
ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili
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düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur. Bu esas sözleşme
hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24):
Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve
muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma
hakkına sahiptir.
Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27):
Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde
sahip olunan payların şirketin oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına
ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten
çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, SPK tarafından belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların
paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını şirketten
talep edebilirler. Çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından
satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel
karşılığında satın alınmasını, oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip
olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.
Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507):
Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının
kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara
payı oranında katılır.
Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19):
Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn
md. 18):
Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını
haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe
veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.
Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425,
1527):
Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş
nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel
kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate
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alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede
adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.

Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434):
Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir.
İhraççının yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay, sahibine bir oy
hakkı verir.
Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437):
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en
az 3 hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.
Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay
sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir
tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan,
şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi
verme yükümü, şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük
ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.
İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):
Yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar
aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri
veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık
merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.
Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde
yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara
dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile
muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı
avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık
alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya
ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki
sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından
kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.
Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa
geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın;
çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula
katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını,
genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan
aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun
veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları
aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.
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Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439):
Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak
gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul
zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.
Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu
tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı
pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.
Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini
oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan
pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel
denetçi atamasını isteyebilir.
Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438):
Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi
alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa
kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi
onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.
24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.11.2015 tarih ve 2015/09 sayılı kararı kapsamında;
1-Şirketimizin yükümlülüklerinin bir kısmının karşılanması ve işletme sermayesi sağlanması
amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden,
Şirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 29.000.000-TL
olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.000.000-TL nakit
(bedelli) olarak (%55 oranında) arttırılmak suretiyle 45.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
2-Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda
mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet)
payın
nominal
değeri
olan
1,00
TL
üzerinden
kullandırılmasına,
3-Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine
(B) grubu pay verilmesine,
4-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son
gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü
akşamı sona ermesine,
5-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 iş günü
süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan
Borsada satılmasına,
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6- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak'ın satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin
bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, 2. Maddede yer aldığı haliyle1 lot (100 adet) payın
nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından satın alınması için Şirketimizce ilgili kişilere başvurularak
satışın tamamlanmasına,
7- Şirketimiz Sermayesinin artırılması için gerekli iznin alınmasını teminen Sermaye Piyasası
Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına
Toplantıaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay
sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi:
Yoktur.
25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR
25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka
arza katılmak için yapılması gerekenler
25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:
Yoktur.
25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:
Nama/
Hamiline
Grubu

Olduğu

A

Nama

B

Hamiline

İmtiyazlar

Oy hakkı

Bir Payın
Pay
Sayısının
Nominal
Pay Sayısı Grup Pay
Sayısına
Değeri
Oranı (%)
(TL)
150.720.000

_

İmtiyazsız 1.449.280.000

Toplam
(TL)

Sermayeye
Oranı
(%)

0,01

1.507.200

5,20

0,01

14.492.800

49,98

TOPLAM

16.000.000

55.17

İhraççının 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 16.000.000 TL tutarında nakden artırılarak
45.000.000 TL’ye çıkartılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar artırımında (A) grubu
pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine B grubu hamiline yazılı olacaktır. İhraç
edilecek toplam 16.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı sonrası oluşacak
45.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı %55,17 olacaktır.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi:
25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
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İzahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması
zorunludur. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması
durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 23.1.10
(d) bölümünde belirtilmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2
(iki) işgünü süreyle satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz
tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet sitesi, KAP’ta ve yetkili
kuruluşun internet sitesinde ilan edilecektir.
SPK’nın onayını takiben sermaye artırımının ………. 2016’te yapılması planlanmaktadır.
25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci
a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:
Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 0,01 TL nominal değerli paylar için 1 lot (100
adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma haklarının
kullanımından sonra kalan kısım ise SPK’nın II – 5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı
Tebliği’nde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi ile nominal değerden aşağı olmamak üzere BİAŞ
Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılacaktır.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi
içinde Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa
İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK’nın internet
sitelerinde yer almaktadır.
BİST’te işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.’nin internet
sitesi www.borsaistanbul.com “Üyeler” başlıklı bölümünde yer almaktadır. Borsa İstanbul
A.Ş.’nin telefon numarası 0212 298 2100, yatırımcı danışma hattı telefon numaraları 0212 298
2359 – 298 2348 – 298 2295 – 298 2558’dir.
b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri, ICBC Turkey Bank A.Ş. İzmir Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak
üzere İhraççı adında açılan TR36 0010 9000 0300 5414 8400 01 no’lu özel banka hesabına
yatırılacaktır.
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yetkili kuruluşlar nezdinde
yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen
banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi içinde tam ve nakit olarak yetkili kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde Borsa’da rüçhan hakları kupon pazarında
satabilirler.
Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi
içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi kuruluşlardan birine
başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemini yürüten borsa üyesi Tekstil Yatırım
tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır.
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Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra Borsa Birincil Piyasa’da satışı yapılan payların takası
T + 2 gün sonra Takasbank / MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.
c) Başvuru yerleri:
Yeni pay alma hakları 23.1.10. bölümünde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak
isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili
kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.
BİAŞ’ta işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi ve bunların iletişim bilgileri BİAŞ, TSPB ve
SPK’nın internet sitelerinde yer almaktadır.
Halka arz edilecek paylara ilişkin aracılık işlemleri Tekstil Yatırım tarafından yapılacaktır.
Halka Arza Aracılık Eden : TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş
Adresi

: Maslak Mah. Dereboyu/ 2 Cad. No:13 Kat: 4 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon

: (0212) 276 27 27

Faks

: (0212) 276 29 25

İnternet Adresi

: .www.tekstilyatirim.com.tr

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:
Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya
ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:
Halka arzın iptali; halka arzın başlangıcından önce İhraççının acze düşmesi, konkordato teklif
etmesi, iflas davası açılması, tasfiyeye girmesi, varlıklarının önemli bir bölümünü elden
çıkarması, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı
hale gelmesi sonucunu doğuracak değişikliklerin ortaya çıkması hallerinde mümkündür.
Ayrıca SPK’nın II-5.1 sayılı “İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği”nin 24. maddesi hükmü gereği,
izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde
yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya
çıkması halinde bu durum İhraççı veya halka arz eden tarafından yazılı olarak derhal Kurula
bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, İhraççı veya
ihraççının uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu
durum yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Satış süreci İhraççı veya yetkili kuruluşlar tarafından
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durdurulmaz ise, gerekli görülmesi halinde Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar
verilebilir.
25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının
üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:
Karşılanmayan talebe ilişkin bedel ödemesi söz konusu değildir. Birincil Piyasa’da
gerçekleşecek satış fiyatı üzerinden ödenecek bedelin üzerinde bir tutar olmayacaktır.
25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:
Ortaklar, İhraççıda sahip oldukları paylarının %55,17 oranında bedelli pay alma haklarını
kullanabileceklerdir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka
arzında yatırımcıların satın alması için bir sınırlama bulunmamaktadır. Bir payın nominal bedeli
0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL’den satışa sunulacaktır.
25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:
SPKn’nun 8’inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan
önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni
hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş tarafından en uygun
haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin
değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş
olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş
günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
25.1.8. Payları teslim yöntemi:
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında
kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.
25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde
Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya
duyurulur.

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler
a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma
nedenlerine ilişkin bilgi:
Yoktur.
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b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
alınıp alınmadığı:
Yoktur.
d) Yeni pay alma hakları; aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, daha sonra Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda duyurulacak hak kullanım süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri
arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması
halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal bedeli 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL’den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:
%55,17
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedelleri, ICBC Turkey Bank A.Ş. İzmir Şubesi nezdinde sermaye artırımında kullanılmak
üzere İhraççı adında açılan TR36 0010 9000 0300 5414 8400 01 no’lu özel banka hesabına
yatırılacaktır.
Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yetkili kuruluşlar nezdinde
yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen
banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım
süresi içinde tam ve nakit olarak yetkili kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.
g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:
i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar
veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar
aracılığıyla
yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi
halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni
pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler.
25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve
bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:
Şirketin imtiyazlı paya sahip hakim ortakları Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak; yapılacak
%55.17 oranındaki bedelli sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmasının sonra kalan
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payların Birincil Piyasa’da 2 işgünü süreyle yapılacak satışına yeterli katılımın olmaması, bir
başka deyişle Şirket sermayesinin 45.000.000 TL’ye ulaşmasını teminen kalan payların Birincil
Piyasa’da satışında 2 iş günlük satış süresinin sonunda satılamayan pay kalması halinde, Nazım
Torbaoğlu ve Burak Kızak kalan payları satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü
içerisinde 100 pay değeri 1,00 TL’den olmak kaydıyla bedellerini tam olarak ve nakden ödeyerek
satın almayı taahhüt etmiştir. Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak’ın iş adresi Çanakkale İzmir
Asfaltı No:36 Türkelli-Menemen/İZMİR’dir.
25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:
Yoktur.
25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırılmayacaktır.
25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
Adı Soyadı

Neden

Şirket

Nazım Torbaoglu

Yönetim Kurulu Başkanı

AVOD

Burak Kızak

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

AVOD

Barış Kızak

Yönetim Kurulu Üyesi

AVOD

Metin Yüksel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AVOD

Sanlı Baş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AVOD

Ganimet Sevgili

Mali İşler Müdürü

AVOD

Özlem Balcı

Muhasebe Müdür Yardımcısı

AVOD

Ceren Kozakcı

Fianansman Sorumlusu

AVOD

Ebru Torbaoğlu

Nazım Torbaoğlu'nun Eşi

AVOD

Derya Fatma Kızak

Burak Kızak'ın Eşi

AVOD

Sibel Kızak

Barış Kızak'ın Eşi

AVOD

Rasime Esra Özşen

İnsan Kaynakları Sorumlusu

AVOD

Yelin Moral

Üretim Müdürü

AVOD

Neşe Bahar Örs

Kalite G,üvence Müdürü

AVOD

Hidayet Berksoy

Yeminli Mali Müşavir

AVOD

Nazım Hikmet

(Bağımsız Denetim) Baş Denetçi

AVOD

Nesrin Ekşi

Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Genel Md.Yrd.

TEKSTİL
YATIRIM
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Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Direktör

Cemil Akınç

TEKSTİL
YATIRIM

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:
25.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma
niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde
beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
İhraççının hakim ortakları Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak, rüçhan haklarının kullanılmasının
ardından kalan payların Birincil Piyasa’da satışı sonucunda, satılamayan pay kalması halinde,
kalan payları satın alma taahhüdünde bulunmuştur.
25.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının
bildirilme süreci hakkında bilgi:
Yoktur.
25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
25.3.1. 1 TL nominal değerli 100 adet payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının
katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:
Yeni pay alma haklarının kullanımı nominal değerden, yeni pay alma haklarının kullanımından
sonra kalan paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak
fiyattan satılacaktır.
Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi
olacaktır.
Sermaye artırımına aracılık edecek Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yatırımcılardan
talep edeceği komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kurum

Tekstil
Yatırım

Hesap
Açma
Ücreti
Yoktur

Sermaye
Piyasası
Aracının
MKK’ya
Yoktur
Virman Ücreti

Yatırımcının Başka
Aracı Kuruluştaki
Hesabına Virman
Ücreti
Yoktur

EFT
Ücreti

Damga

Yoktur

Yoktur

Diğer

Vergisi
Yoktur

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli
olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci:
Yeni pay alma haklarının kullanımı nominal değerden, yeni pay alma haklarının kullanımından
sonra kalan paylar ise nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak
fiyattan satılacaktır. Satışta, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası
Araçlarının Satışı Tebliğinde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi kullanılacaktır.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasının ve halka arzın, SPK’nın gerekli onaylarının
alınmasını takiben ________2016 ’da yapılması planlanmaktadır.
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Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olup, tasarruf sahiplerine satış süresi 2 iş
günüdür. Tasarruf sahipleri için satış süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri İhraççının www.
tekstilyatirim.com.tr, KAP ve yetkili kuruluşun www.tekstilyatirim.com.tr internet sitelerinde
ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.
25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı
menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Yoktur.
25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışına aracılık edecek kuruluş:
Halka Arza Aracılık Eden
Kuruluş

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adresi

Maslak Mah. Dereboyu/
Sarıyer/İSTANBUL

Telefon

(0212) 276 27 27

Fax

(0212) 276 29 25

İnternet Adresi

www.tekstilyatirim.com.tr

2

Cad.

No:13

Kat:

4

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:
Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden, payların saklama, takas ve
ödeme işlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Tekstil Yatırım, sermaye artırımına aracılık işlemlerini “En İyi Gayret” aracılığı ile
gerçekleştirecek olup, bu doğrultuda herhangi bir yüklenim söz konusu değildir.

Yüklenimde
Bulunulan Payların

Yetkili
Kuruluş

Oluşturulmu
şsa
Konsorsiyu
mdaki
Pozisyonu

Aracılı
ğın
Türü

Nomi
nal
Değer
i (TL)

Tekstil
Yatırım
Menkul
Değerler
A.Ş.
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Halka Arz
Edilen
Paylara
Oranı (%)

Yüklenimde Bulunulmayan
Payların

Nominal
Değeri
(TL)

Halka Arz
Edilen
Paylara
Oranı (%)

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi
Yetkili Kuruluş olan Tekstil Yatırım ile İhraççı arasında 26.11.2015 tarihinde “Sermaye Artırımı
Aracılık Sözleşmesi” imzalanmıştır. En iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecek sermaye artırım
süresi içerisinde ortaklarca kullanılmayan yeni pay alma hakları nedeniyle kalan payların Borsa
Birincil Piyasa’da satışı Tekstil Yatırım tarafından yapılacaktır
25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:
Sermaye artırımı ile birlikte ihraççı şirket olan Avod Kurutulmuş Gıda Tarım ve Ürünleri San.
Tic. A.Ş. sermaye elde edecek olup, sağlanan kaynak ile özkaynaklarını güçlendirmek ve son
yıllarda büyüme stratejisi çerçevesinde yapılan şirket alımları sebebiyle oluşan borç miktarını
düşürerek, faiz yükünü azaltıp, cirosal büyümenin karlılığa etkisini artırmak amacıyla öncelikle
kısa vadeli borçlar olmak üzere borç kapatılmasına/yapılandırılmasına, bu sayede büyüyen iş
hacmine paralel işletme sermayesi yaratılacaktır.
Sermaye artırımına aracılık eden Tekstil Yatırım ise aracılık komisyonu elde edecektir.
Halka arzdan önemli menfaati olan Tekstil Yatırım haricinde danışmanlar bulunmamaktadır.
Sermaye artırımının tarafları arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır.
26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
26.1. Payların Borsada işlem görme tarihleri:
Payların Borsa’da işlem görmesi, payların ikincil piyasada yatırımcılar arasında alınıp,
satılmasıdır. Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımında ihraç edilen paylar yeni pay alma
haklarının kullandırılmaya başladığı birinci gün itibariyle MKK’da gerekli işlemlerin
yapılmasını müteakip Borsa’da işlem görmeye başlar. Bedelli sermaye artırımı karşılığı rüçhan
hakları sermaye artırımının başladığı 1. gün itibariyle Borsa’da işlem görmeye başlamaktadır.
Rüçhan haklarının kulanılması ile MKK’da gerekli işlemlerin yapılmasını takiben elde edilen
paylar da Borsa’da işlem görmeye başlamaktadır.
26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp
görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin
bilgi:
İhraççı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olup, B
grubu payları 06.12.2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa, BİST, BİAŞ, Borsa
İstanbul”) İkinci Ulusal Pazarda AVOD işlem koduyla işlem görmeye başlamıştır. 27.11.2015
tarihinden itibaren ise Ana Pazar’da işlem görmektedir
İhraççı paylarının ilk halka arzı ve yapılan sermaye artırımları dolayısıyla BİST’te işlem görenler
dışında mevcut durumda İhraççının; ihraç ettiği, borsalarda işlem gören herhangi bir sermaye
piyasası aracı veya bu hususlarla ilgili bir başvurusu bulunmamaktadır. Bu izahname kapsamında
ihraç edilecek B grubu paylar da Borsa’da işlem görecektir.
26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
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- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa
konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli
yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı,
nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:
Yoktur
27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER
27.1. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:
a) İhraççı tarafından verilen taahhüt: Yoktur.
b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: Yoktur.
c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler: Yoktur.
d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler: Yoktur.
Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar: Yoktur
28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ
28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve
pay başına maliyet:
Halka arza ilişkin toplam maliyetin 97.200 TL olacağı tahmin edilmektedir. Tamamı nakit
karşılığı ihraç ve halka arz edilecek 1,00 TL nominal değerli payların toplamı 16.000.000 TL
olup, bu durumda ihraç ve halka arz edilecek pay başına düşen maliyet 0,006075 TL’dir.
Ortaklığın ihraç ve halka arzdan elde edeceği net gelir 15.902.800 TL olacaktır.

Sermaye Artırım Maliyeti
Kurul Ücreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,02)
BİAŞ Kota Alma Ücreti (%0,1 + BSMV)
Aracı Kurum’a Ödenecek Tutar
MKK İhraçcı Hizmet Bedeli (%0,05 + BSMV)
Tescil İlan Giderleri
Diğer Masraflar
TOPLAM
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı
Pay Başına Maliyet

(TL)
32.000,00
16.800,00
15.000,00
8.400,00
20.000,00
5.000,00
97.200,00
16.000.000,00
0,006075

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:
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İhraççının 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesi, tamamı nakden olmak suretiyle 16.000.000 TL artışla 45.000.000 TL’ye
çıkarılacaktır.
Nakden artırımı yapılacak olan 16.000.000 TL’lik sermaye artırımından 97.200 TL olması
beklenen masraflar düşüldükten sonra 15.902.800 TL net kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
İhraççı’nın .16/12.2015 tarih ve 2015/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımından
elde edilecek kaynağın aşağıdaki şekilde kullanılmasına karar verilmiştir:
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin özkaynaklarını
güçlendirmek ve son yıllarda büyüme stratejisi çerçevesinde yapılan şirket alımları sebebiyle
oluşan borç miktarını düşürerek, faiz yükünü azaltıp, cirosal büyümenin karlılığa etkisini
artırmak amacıyla öncelikle kısa vadeli borçlar olmak üzere 15,902,800 TL’lik meblağ ile borç
kapatılmasına/yapılandırılmasına, bu sayede büyüyen iş hacmine paralel işletme sermayesi
yaratılmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımı ile kapatılması planlanan 08.01.2016 tarihli, mevcut kısa vadeli krediler, döviz
cinslerine göre, tahmini döviz kurlar ile ortalama tutar aşağıda belirtilmiştir;
Tutar

Döviz

KUR

TL Tutar

VAKIFBANK

1.500.000,00

EURO

3,25

4.875.000,00

ŞEKERBANK

780.000,00

EURO

3,25

2.535.000,00

ODEABANK A.Ş.

714.000,00

USD

3,00

2.142.000,00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

444.000,00

USD

3,00

1.332.000,00

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

379.000,00

EURO

3,25

1.231.750,00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

348.000,00

USD

3,00

1.044.000,00

ANADOLUBANK A.Ş.

1.000.000,00

TL

YAPI KREDİ BANKASI

230.000,00

USD

3,00

690.000,00

GARANTİ BANKASI

200.000,00

USD

3,00

600.000,00

ZİRAAT BANKASI

500.000,00

TL

1.000.000,00

500.000,00
15.949.750,00

29. SULANMA ETKİSİ
29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:
Bu bölümde yapılan hesaplamalar %55.17 bedelli sermaye artırımına tüm yatırımcıların yeni pay
alma haklarını kullanacağı varsayımı ile yapıldığı için, gerçekleşecek durum sonucu yapılacak
hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilir.
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Mevcut tüm pay sahiplerinin sermaye artırımında yeni pay alma haklarının tamamını
kullanmaları durumunda sulanma etkisi %10,48 olacaktır.
Sulanma Etkisi
Sermaye
Artırım
Öncesi

(000 TL)

Artırım Öncesi Özkaynaklar (Defter Değeri)

Sermaye
Artırım
Sonrası

30.09.2015

%100 Katılım

40.858,00

40.858,00

Nakit Sermaye Artışı

16.000,00

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

0,00

Emisyon Primi

0,00

Sermaye Artırım Masrafları

103,60

Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri)

40.858,00

56.754,00

Ödenmiş Sermaye

29.000,00

45.000,00

1,4089

1,2612
0,1477 TL
(%10.48)

Pay Başına Defter Değeri(1 TL nominal
değerli bir paya karşılık gelen)
Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma
haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
Mevcut hissedarların yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda kalan payların tamamı
satınalma taahhüdünde bulunan Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak tarafından alınacaktır. Bu
nedenle sulanma etkisi anılan kişilerin 1 TL nominal değerli 100 payı 1 TL’den satın alacağı
varsayımıyla 27.1’de açıklandığı gibi olacaktır.

30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:
Halka arz sürecinde İhraççı ile imzalanan sermaye artırımı aracılık sözleşmesi çerçevesinde
danışmanlık hizmeti veren yetkili kuruluş Tekstil Yatırım’dır.
30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:
Bu izahname; sektör yayınlarından ve herkese açık diğer bilgi kaynaklarından elde edilmiş
tarihsel pazar verilerine ve öngörülere yer vermektedir. İzahnamede üçüncü şahıs bilgilerinin
kullanıldığı yerlerde, o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir. Bu gibi üçüncü şahıs bilgilerinin
izahnamede doğru bir biçimde aktarılmış olduğunu teyit ederiz. Bununla birlikte; sektör
yayınlarında veya diğer herkese açık bilgi kaynaklarında üçüncü şahıslarca verilen bilgilerin
güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden de geçirilmemiştir.
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İhraççı, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla,
açıklanan bilgileri yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz
konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.
31 Aralık 2012 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Aday
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 31 Aralık 2013 ve 31.12.2014
tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Sun Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları
hazırlanmıştır.
Bu izahnamede İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin olarak görüşleri sunulan uzman kişi
veya kuruluşlar ile finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim kuruluşlarının İhraççı ve/veya
ilişkili şirketleri ile hiçbir ilişkisi olmadığı gibi İhraççı ve/veya ilişkili şirketleri tarafından ihraç
edilen menkul kıymetlere veya bunları elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara
sahip değildirler. Aynı kişiler, İhraççı tarafından daha önce istihdam edilmemişler ya da
İhraççıdan herhangi bir ücret almamışlardır. İhraççının yönetim ve denetim organlarından
herhangi birinde üye olmamışlardır.

Kullanılan Uzman raporları şunlardır:
Borsa İstanbul Verileri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (2009) Domates Salçası Üretim Tesisi Sanayi Profili, Ankara.
TEPGE (2013) Domates ve Domates Salçası, Durum ve Tahmin, 2012/2013
Turhan Ş. ve H. Vural (2014) Bursa Tarımının Sosyo-Ekonomik Yapısının Analizi, U.Ü. Ziraat
Fakültesi Dergisi, 27(1): 27-38
TÜİK (2014) Bitkisel Üretim İstatistikleri Veritabanı
TÜİK (2014) Dış Ticaret İstatistikleri Veritabanı
Dünya Borsalar Birliği, WFE, Adres: Londra, İngiltere, Telefon: +44 20 7151 4152
Borsa İstanbul A.Ş., Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer 34467
İstanbul, Telefon: +90 212 298 21 00
TSPB, Adres: Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul,
Telefon: +90 212 280 85 67
31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER
31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
a) Ticaret Ünvanı: Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat San.Tic.A.Ş.
b) Faaliyetleri: Madencilik ve Taşocakçılığı
c) İştirak ve oy hakkı oran ve tutarları: 20.000 TL -%10
d) Sermayesi: 200.000 TL
e) Yedekleri: Yoktur
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f) Olağan faaliyetlerden elde edilen, 30.09.2015 dönemine ait, 15.573 TL zararı
bulunmaktadır.
g) İhraççının finansal tablolarında bulunmamaktadır. (Konsolide Kapsamı dışındadır).
h) İhraççının bu finansal yatırımlara olan sermaye taahhütleri yoktur,
i) İhraççının finansal yatırımlardan, bu finansal yatırımların son yıl hesap dönemlerine ilişkin
olarak aldığı/alacağı temettü tutarı yoktur
32. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler Maslak Mah. Dereboyu/ 2 Cad. No:13 Kat: 4 Sarıyer/İstanbul adresindeki
ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.tekstilyatirim.com.tr) ile
Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme
ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca
hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)
2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları
33. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI
Aşağıda özetlenmekte olan esaslar borsada işlem görecek payların elde tutulması ve elden
çıkılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi
vermek amacıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Vergi
mevzuatının ileride değişebileceğinin hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin
göz önünde bulundurulmasını ve özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına
danışması gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesinde yatırımcıların gerçek kişi veya
kurum olmasının yanında tam mükellef veya dar mükellef olmaları da önem arz etmektedir.

Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı
Gerçek Kişiler Açısından
Gelir Vergisi Kanunu üçüncü ve takip eden maddelerinde Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin
ve Resmi Daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı
olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı
memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve
iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye’de bulunanlar
ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar yerleşik sayılmakta
ve tam mükellef esasında Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri gelirlilerin tamamı
üzerinden vergilendirilmektedirler.
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Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden dar
mükellefiyet esasında vergilendirilirler.
Kurumlar Açısından
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan kurumlardan kanuni veya iş merkezi
Türkiye'de bulunanlar tam mükellef olarak değerlendirilir ve gerek Türkiye içinde gerekse de
Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
Kanunî merkezleri ve fiili yönetim merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar ise dar
mükellef olarak değerlendirilir ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden
vergilendirilirler.
Hisse senetlerinin elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi
01.01.2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve Borsada İşlem Gören Hisse Senetleri:
Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;
i.Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alış ve satış bedelleri arasındaki fark
üzerinden,
ii.Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden;
%0 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır.
Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır.
Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat
matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu
esas alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma
tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit
edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin
tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla
ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde
dikkate alınır.
Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması halinde
tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım
satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat
matrahından mahsup edilebilecektir.
Tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ’ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait
olup, BİAŞ’ta işlem gören ve 1 (bir) yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
çıkarılmasından elde edilen gelirler için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80’inci
maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.
Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit
beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil
edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde
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kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazançlar için tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler,
tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
GVK Geçici 67. Maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi
ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf
olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları
verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.
01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞ’ta İşlem Gören ve Görmeyen Hisse
Senetlerinin Elden Çıkartılması Sonucu Elden Edilen Gelirler:
01.01.2006 tarihinden önce iktisap edilip de daha sonra satılan tam mükellef şirketlere ait hisse
senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacak ve 31.12.2005 tarihi itibariyle geçerli
olan hükümler uygulanacaktır.
Gerçek Kişiler
Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
Hisse senedi alım satım kazançları, GVK’nun Mükerrer 80‟inci maddesi uyarınca gelir vergisine
tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap edilen hisse senetleri,
Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören ve 3 (üç) aydan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan
hisse senetlerinin” elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır.
Hisse senetlerinin elden çıkartılmasında da kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi,
GVK’nun Mükerrer 81’inci maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak
üzere DİE tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.
GVK’nun Mükerrer 81. Maddesi uyarınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli,
elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik
Kurumu’nca belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir.
GVK’un Madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmiş
menkul sermaye iratları GVK’nun 103’üncü maddesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşıyor ise
(bu tutar 2015 yılı için 29.000.-TL’dir.) beyan edilmesi gerekir.
Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye’de
tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul
sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir. Dar
mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği ve tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri
mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından
doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye‟de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine
münferit beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.
Kurumlar
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin
Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:

Aktifine

Tam Mükellef Kurumlar:
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Kayıtlı

Hisse

Senetlerinin

Elden

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç
olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Ancak KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen şartların
mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli uğraşmayan kurumların bu
kazançlarının %75’i kurumlar vergisinden istisnadır.
Dar Mükellef Kurumlar:
Dar mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla
faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazançları kur farkları da dahil ticari
kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satışından elde edeceği
kazançlar KVK’nun 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan yararlanır.
Gerçek Kişilerce 01.01.2006 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve BİAŞ’ta İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri:
GVK’nun mükerrer 80. Maddesi uyarınca ivazsız iktisap edilenler hariç hisse senetleri BİAŞ’ta
işlem görmeyen tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 2 tam yıl
geçtikten sonra satılması halinde, alım satım kazancı vergiden istisna tutulmaktadır. Bu tür
senedin 2 tam yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç yıllık beyanname ile beyan
edilecektir.
Hisse senetleri kar paylarının vergilendirilmesi:
Hisse senetlerinden elde edilecek kar paylarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Gerçek Kişiler
Tam Mükellef Gerçek Kişiler:
GVK’nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi
tutarları; 2015 yılı gelirleri için 29.000.-TL’yi (G.V.K. 103. madde de yer alan gelir vergisi
tarifesinin ikinci dilimi) aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları için
beyanname verilmesi gerekecektir.
GVK’nun 94/6-b maddesine göre, kar payları üzerinden yapılacak tevkifat, karın dağıtılması
aşamasına bırakılmıştır. GVK’nun 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; “tam
mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranda
(bugün geçerli oran %15’tir.) tevkifat yapılacaktır.
Tam mükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde ettikleri “kâr paylarının yarısı”,
GVK’nun 22.maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu tutar da dahil
olmak üzere brüt kar payının tamamı üzerinden GVK’nun 94’üncü maddesi uyarınca tevkifat
yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi
durumunda, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, 94/6-b
maddesine göre karın sermayeye ilave edilmesi kar dağıtımı sayılmadığından, karın sermayeye
ilavesi nedeniyle gerçek kişi ortaklara verilen bedelsiz hisse senetleri üzerinden tevkifat
yapılmayacağı gibi bu hisse senetleri karşılığı olan kar payının “menkul sermaye iradı” olarak
beyan edilmesi gerekmemektedir.
Dar Mükellef Gerçek Kişiler:
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GVK’nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; dar mükellef gerçek kişilere,
dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran
%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi
anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.
Diğer taraftan GVK’nun 101.maddesinin 5 no.lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek kişilerin
vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde edildiği yerin vergi
dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.
Kurumlar
Ticari işletmeler ve bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı hisse senetleri dolayısıyla elde
edilen kar payları:
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6.maddesine göre kurum kazancı, GVK’nun ticari
kazanç hakkındaki hükümlerine göre saptandığından, kar payının ticari faaliyete bağlı olarak
ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan
edilip vergilendirilecektir. Bu itibarla, kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı hisse
senetleri nedeni ile elde ettikleri kar paylarından, KVK’nın 15. maddesinde belirtilen tevkifat
yapılmaz. Diğer taraftan, KVK madde (5/1) uyarınca, bir kurumun tam mükellef başka bir
kuruma iştiraki nedeniyle elde ettiği kar payı, (bu kar payını dağıtan kurum nezdinde kurumlar
vergisine tabi tutulduğu gerekçesiyle kar payını elde eden kurum nezdinde), kurumlar vergiden
müstesnadır.
Dar Mükellef Kurumlar:
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr
payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf
olan Dar Mükellef Kurumlara dağıtılacak kar payları üzerinden KVK Madde 30/3 bendi gereği
(bugün için bu oran %15’tir) tevkifat yapılır. Ayrıca, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci
aracılığıyla faaliyet gösteren, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef
kurumların, GVK’nun75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul
sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden (bugün için bu oran %15’tir) tevkifat
yapılacaktır. Türkiye’nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarında
daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir.
34. EKLER
Ek/1 Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu
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