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İzahname hâlihazırda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip 

kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir. Halka arz kapsamında herhangi bir yatırım kararı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını müteakip verilmeli ve yatırımcılar bu kararlarını nihai 

İzahname’de yaptıkları incelemelere dayandırmalıdır 

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. 

İzahname 

 

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ……/……/……. tarihinde 

onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 65.000.000 TL’den 78.000.000 TL’ye çıkarılması 

nedeniyle artırılacak 13.000.000 TL ve mevcut ortak İTTİFAK HOLDİNG’in sahip olduğu 

13.000.000 TL olmak üzere toplam 26.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına 

ilişkin izahnamedir. 

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca 

tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara 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 ve halka arzda satışa aracılık edecek Ahlatcı Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş.’nin www.ahlatciyatirim.com.tr, www.selva.com.tr adresli internet siteleri ile 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.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 lider 

yetkili kuruluş, varsa garantör ve İhraççı’nın yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve 

durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, 

izahnamenin diğer kısımları ile 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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http://www.selva.com.tr/
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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. 
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I. BORSA GÖRÜŞÜ: 

[Borsa İstanbul görüşü ilerleyen aşamalarda tamamlanacaktır] 
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II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 

Şirket’in paylarını halka arz etmesi için Kurul ve Borsa İstanbul A.Ş. dışında herhangi bir 

kurumdan görüş veya onay alınması gerekmemektedir. 
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1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 

Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe 

uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik 

bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 

 

İhraççı 

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş..  
Sorumlu Olduğu Kısım: 

     Tayfun Bora KUMRU                       Yavuz ARIYAN 

   Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkan  

                                                                          Vekili 

        

 

İZAHNAMENİN 

TAMAMI 

 

 

Halka Arz Eden 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
Sorumlu Olduğu Kısım: 

     Tayfun Bora KUMRU                       Yavuz ARIYAN 

   Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Başkan  

                                                                          Vekili 

        

 

İZAHNAMENİN 

TAMAMI 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret Unvanı ve 

Yetkilisinin 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

   Tuncay KARAHAN                  Muharrem KARAPINAR     

   Yönetim Kurulu Üyesi                  Muhasebe ve Operasyon              

      ve Genel Müdür                                 Grup Müdürü                      

İZAHNAMENİN 

TAMAMI 

 

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler 

çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik 

bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 

İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır. 

 

İlgili Bağımsız Denetim Raporunu Sorumlu Olduğu Kısım: 
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Hazırlayan Kuruluşun Ticaret Unvanı ve 

Yetkilisinin 

Adı, Soyadı, Görevi 

 

Şerif ARI 

Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

Sorumlu Ortak Baş Denetçi 

01.01.2018-31.12.2018 

01.01.2019-31.12.2019  

01.01.2020-31.12.2020 

Dönemlerine İlişkin BAĞIMSIZ DENETİM 

RAPORLARI 

 

İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan 

Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin 

Adı, Soyadı, Görevi 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

Emek Taşınmaz Değerleme ve 

Danışmanlık A.Ş. 

Fatih ÖZER-Sorumlu Değerleme Uzmanı 

Eyüp AYKUT - Değerleme Uzmanı 

 

Değerleme Raporları 

Tarih:31.12.2020 Rapor No: OZ-202000513 

Tarih:31.12.2020 Rapor No: OZ-202000514 

Tarih:25.12.2020 Rapor No: OZ-202000793 

Tarih:25.12.2020 Rapor No: OZ-202000794 

Tarih:25.12.2020 Rapor No: OZ-202000795 

Tarih:25.12.2020 Rapor No: OZ-202000796 

2. ÖZET 

 

A—GİRİŞ VE UYARILAR 

 Başlık Açıklama Yükümlülüğü 

A.1 Giriş ve uyarılar  Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.  

 Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım 

kararları izahnamenin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların 

mahkemeye taşınması durumunda, davacı 

yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin 

yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin 

çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler 

başlatılmadan önce katlanmak zorunda 

kalabilir. 

 Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) 

ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özetin 

izahnamenin diğer kısımları ile birlikte 

okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız 

olması veya yatırımcıların yatırım kararını 

vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri 

sağlamaması durumunda gidilir. 
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A.2 İzahnamenin sonraki 

kullanımına ilişkin bilgi 

İzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır. 

 

 

 

 

 

B—İHRAÇÇI 

B.1 İhraççının ticaret unvanı ve 

işletme adı 

Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi 

B.2 İhraççının hukuki statüsü, tabi 

olduğu mevzuat, kurulduğu ülke 

ve adresi  

Hukuki Statüsü: Anonim Şirket 

Tabi Olunan Mevzuat: T.C. Kanunları 

Kurulduğu Ülke: Türkiye 

Adresi: K.O.S.B. Büyükkayacık Mahallesi 

Güzelkonak Sok.No:6 42050 Selçuklu / KONYA 

B.3 Ana ürün/hizmet kategorilerini 

de içerecek şekilde ihraççının 

mevcut faaliyetlerinin ve 

faaliyetlerine etki eden önemli 

faktörlerin tanımı ile faaliyet 

gösterilen sektörler/pazarlar 

hakkında bilgi   

 

Şirket, 1988 yılında un üretimi ile gıda sektörüne 

girmiştir. 1993 yılında 2.un fabrikasını kurarak 

büyümesinin ilk adımlarını atan Şirket, ilerleyen 

yıllarda ise sırasıyla irmik ve makarna üretimine 

de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90’ın üzerinde 

ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Bu hızlı 

büyümede geliştirdiği teknolojik alt yapı, kalite 

anlayışı, ürün çeşitliliği gibi detaylar da Şirket’e 

ivme kazandırmıştır. Konya OSB’de yer alan 

fabrika alanında; makarna ve irmik üretim 

tesisleri, Ar-Ge un değirmeni, un paketleme tesisi, 

depolar, genel müdürlük ve diğer idari ofisleri 

bulunmaktadır. Şirket’in fabrikası 34.561 m² 

üzerinde, 16.382 m² kapalı alana sahiptir. Mevcut 

açık alan ve kapalı alanlar kapasite artırmaya 

uygun olup, gerek un irmik gerekse makarna 

kapasitesi yeni hat yatırımları ve revizyonlar ile 

%40 artırılabilir durumdadır. 

 

Şirket’in İtalyan teknolojisi ile kurulmuş olan 

üretim hatları tümüyle bilgisayar kontrollü olarak 

çalışmaktadır. Şirket’in ürünleri Alman teknolojisi 

ve İtalyan teknolojisi paketleme üniteleri ile 

paketlenmektedir. Üretimden paketleme aşamasına 

geçen ürünler tam otomatik olarak paketlenmekte 

ve kolilenmekte, robotlar tarafından palet 

yerleşimi yapılarak tüketiciye ulaştırılacağı şekle 

getirilmektedir. Ürünlerin kalite kontrolü ise 

yüksek teknolojili laboratuvarlar tarafından 

dikkatle gerçekleştirilmektedir ve müşterilerine en 

sağlıklı şartlarda ulaştırılmaktadır. Teknolojiyi 

üretimin her alanında kullanan Şirket, bünyesinde 

bulunan kojenerasyon tesisi sayesinde fabrikasında 

kullandığı elektrik ve ısı enerjisini kendisi 
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üretmekte ve enerji giderlerinden de tasarruf 

sağlamaktadır. 

 

Şirket’in uluslararası platformlarda kalite ve 

lezzeti tescillenmiş durumdadır. Merkezi 

Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat ve Kalite 

Enstitüsü (ITQI) tarafından, mükemmel tat ve 

kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün 

Lezzet Ödülü’ne 2019 yılında 7. kez layık 

görülmüştür. Aynı zamanda, üst üste yedi kez 

Üstün Lezzet Ödülü’nün sahibi olduğu için, 

Türkiye’de ve Dünya’da ‘Diamond Ödülü’nü 

almaya hak kazanan ilk makarna markası 

olmuştur. 

 

TUBİTAK projesi olarak Akıllı Makarna ailesine 

katılan Ruşeymli Makarna ile 1961 yılından bu 

yana faaliyet gösteren, Dünya’nın en prestijli 

kurumlarından olan Monde Selection’ın tüketici 

ürünleri testlerinden geçerek 2016 yılında 

‘Gümüş’ madalyanın, 2017 yılında da 8x30 Pratik 

Buğday Ruşeymi ile Diyet ve Sağlık Ürünleri 

kategorisinde ‘Büyük Altın’ madalyasının ve 2018 

yılında Gıda kategorisinde Kalamar mürekkebi 

Spagetti ile ‘Bronz’ madalyanın sahibi olmuştur. 

Şirket, 22 üreticinin bulunduğu makarna ve çok 

sayıda üreticinin bulunduğu paket un sektörlerinde 

pazar payı bakımından ilk 10 içerisinde yer 

almaktadır.  

 

Faaliyetlerine un üretimi ile başlayan şirket, 

zamanla makarna ve irmiğin yanında birçok yeni 

ürünü de tüketicisi ile tanıştırmıştır. 

B.4a İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği 

sektörü etkileyen önemli en son 

eğilimler hakkında bilgi 

Genel itibarıyla ülkemizde buğday üretimi, 

tüketimi karşılamakta olup mamul madde ihracatı 

için iç piyasadan temin edilen buğdayın yanında 

ayrıca ithalat da söz konusu olmaktadır. Aralık 

2020 döneminde, yurt dışına ihraç edilecek 

makarna ve un mamullerinin üretildiği buğdayın 

yurt dışından ithal edilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir.  

 

Şirket bu karar öncesi ağırlıklı olarak yurt içinden 

buğday tedarik ettiği için, karar sonrası stokta 

yeterli buğday bulunmasına rağmen yurt dışından 

buğday ithal etmek durumunda kalmış ve Yurt 

içinden alınan buğday fazlası nedeni ile hammadde 

olarak kullanılan buğdayın bir bölümü satılarak 

hammadde stokları dengelenmiştir. Ancak, yurt 

dışından alınmak zorunda kalınan buğday nedeni 

ile Şirketin 2020 yılı Ocak – Şubat döneminde 
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1,82-TL olan kg buğday maliyeti 2021 yılı Ocak – 

Şubat döneminde % 35 artış ile 2,45-TL ye 

çıkmıştır. COVİD-19 pandemi sürecinde Şirket 

üretiminin aralıksız sürdürülebilmiş olması ve 

pandemi şartlarının gıda sektöründeki talebin 

gücünü korumaya dönük etkisi, cari yılın ilk 3 

aylık döneminde de belirleyici olmuştur. Bu 

kapsamda Şirket hammadde maliyetlerindeki artışa 

rağmen, 2020 yılı 3 aylık dönemindeki satış ve 

karlılık oranlarına paralel faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Şirket’in marka bilinirliği ve 

pazardaki güçlü konumlanması nedeni ile, maliyet 

artışı satış fiyatlarına yansıtılabilmiş ve karlılıkta 

gerileme yaşanmamıştır.  

 

Salgın sürecinin etkisi ile uluslararası taşımacılıkta 

yaşanan yoğunluk, konteyner bulmayı 

güçleştirmekte, bu durum da navlun maliyetlerinin 

artışına neden olmaktadır. Şirketin ihracatında 

önemli paya sahip Asya ve Afrika pazarlarına 

dönük gemi program iptalleri ürün teslimlerini 

geciktirmekte, bu durum da ortalama tahsilat 

sürelerini uzatmaktadır. Şirketin 2021 yılı Ocak 

ayı ihracat gelirlerinde navlun kaynaklı sorunlar 

nedeniyle düşüş yaşanmış ve yasal kayıtlara göre 

Şirketin 2020 yılının Ocak ayında 5,72 milyon TL 

olan ihracat gelirleri 2021 yılı Ocak ayında % 

12,62 düşüşle 5,00 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. Konteyner bulamama sorununun 

Şubat ayında kısmen çözülmüş olması ile birlikte, 

Şirketin yasal kayıtlarına göre  2020 yılının Şubat 

ayında 6,05 milyon TL olan ihracat gelirleri 2021 

yılının Şubat ayında %23,13 artışla 7,45 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Ocak- Şubat 2021 döneminde 

Şirketin yurtdışı satışları 2020 yılı Ocak – Şubat 

dönemine göre %5,75 artışla 12,45 milyon TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin ihracat gelirlerinde Şubat 

ayında görülen iyileşme Mart ayında artarak 

devam etmektedir. Mart ayı ihracat kayıtları henüz 

kapatılmamış olmasına karşın, ihracat gelirleri 8,6 

milyon TL seviyesindedir. 

 

Buna karşılık Şirketin 2020 yılı Ocak – Mart 

döneminde 53,96 milyon TL olan yurtiçi satış 

gelirleri, 2021 yılının Ocak – Mart ayında bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %3,34 azalışla 

52,16 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

Hammadde stokları ve yardımcı malzeme stokları 

piyasalarda oluşan talep fazlalığı, lojistik sorunları 

da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve 
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hammadde ve yardımcı malzemede yeterli 

optimum stok seviyeleri belirlenmiştir. Salgının 

etkisi dönemsel olarak değişmekle birlikte 

makarnaya olan talebi artırmış ve insanlar temel 

gıda olan makarnayı daha fazla stoklama ve 

tüketme eğilimine gitmişlerdir. Zira makarna 

depolanması kolay, raf ömrü uzun olması fiyat 

olarak cazip olması bunda en önemli etkendir. 

B.5 İhraççının dahil olduğu grup ve 

grup içindeki yeri  

İttifak Holding A.Ş. (İttifak Holding), Şirketin ana 

hissedarıdır. Şirket’in sermayesinin % 95,24’ü 

İttifak Holding’e aittir. 

 

İttifak Holding,18 Mayıs 1993 tarihinde Konya’da 

kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirket Türkiye’de 

kayıtlı olup merkez adresi, Musalla Bağları Mah. 

Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:36 

Selçuklu – Konya’dır. İttifak Holding’in sermayesi 

384.000.000 TL dir. İttifak Holding halka açık bir 

şirket olup, Şirket’in pay senetleri 31 Aralık 2009 

tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem 

görmektedir. 01.04.2021 tarihinden bu yana ana 

pazarda işlem görmektedir. İttifak Holding, gruba 

bağlı tüm şirketlere yönetim danışmanlığı hizmeti 

sunmakta olup Şirket ile ilişkisi de bu 

kapsamdadır. İttifak Holding grubu içinde 

Perakende, Gıda, İnşaat, Makine, Enerji, Ticaret, 

Hizmet ve Organizasyon faaliyetleri 

bulunmaktadır. 2020 yılı finansal tablolarına göre, 

İttifak Holding’in aktif büyüklüğü 2.958.098.257 

TL ve net satış hasılatı 824.863.903 TL’dir. 2020 

yılında, Şirket’in, İttifak Holding’in aktif 

büyüklüğü içindeki payı % 8,31 ve satış hasılatı 

içindeki payı % 27,12’dir. 

B.6 Sermayedeki veya toplam oy 

hakkı içindeki payları doğrudan 

veya dolaylı olarak %5 ve fazlası 

olan kişilerin isimleri/unvanları 

ile her birinin pay sahipliği 

hakkında bilgi  

 

İhraççının hakim ortaklarının 

farklı oy haklarına sahip olup 

olmadıkları hakkında bilgi 

 

Varsa doğrudan veya dolaylı 

olarak ihraççının yönetim 

hakimiyetine sahip olanların ya 

da ihraççıyı kontrol edenlerin 

isimleri/unvanları ile bu 

kontrolün kaynağı hakkında 

bilgi  

İzahname tarihi itibarıyla, Şirket’in 

sermayesindeki veya toplam oy hakkı içindeki 

payları   doğrudan   %5   ve   fazlası   olan   pay 

sahibi İttifak Holding A.Ş. (%95,24)’dir. 

 

İttifak Holding A.Ş.’nin sermayesinin izahname 

tarihi itibariyle % 4,32’sine sahip olan Noya Çelik 

Sanayi Tic. A.Ş.’nin oy hakkı içindeki payı % 6,72 

dir. Yılmaz Özgür’ün sermayedeki payı %1,1 , oy 

hakkı içindeki payı % 9,56, Halil İbrahim 

Balkanlı’nın sermaye içindeki payı %1,04, oy 

hakkı içindeki payı % 9,04 tür. Sermayenin 

%3,62’lik kısmı diğer ortaklara aittir. İttifak 

Holding A.Ş. sermayesini temsil eden payların % 

89,92’lik kısmı ise Borsa İstanbul’da İşlem 

görmektedir.  

 

Noya Çelik Sanayi Tic. A.Ş.’nin sermayesinin 
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izahname tarihi itibariyle % 100’ü Adnan 

ÇOLAK’a aittir. 

 

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayede 

%5 ve fazlası olan, İttifak Holding A.Ş. harici 

gerçek ve tüzel kişi pay sahibi bulunmamaktadır. 

 

A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 

7.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ½ 

sini aday gösterme ve esas sözleşmenin 

15.maddesi uyarınca genel kurullarda her bir pay 

için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. Dolayısıyla İttifak 

Holding A.Ş.’nin genel kurullardaki toplam oy 

hakkı oranı % 96,60 dır. 

 

A Grubu paylar Esas Sözleşme’nin 7. ve 15. 

maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu 

üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında 

imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp 

bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan 

paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. 

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ve payların kaydileştirilmesi ile 

ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama 

yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun 

onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların 

devrinde yönetim kurulu, reddetme yetkisini 

kullanmayacaktır. 
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B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile 

ihraççının finansal durumunda 

ve faaliyet sonuçlarında 

meydana gelen önemli 

değişiklikler 

 

Şirketin bağımsız denetiminden geçmiş mali 

tablolarında, 2018 yılında 182.3 milyon TL olan 

satış hasılatı,  2019 yılında %15,05 azalış ile 154,9 

milyon TL olarak; 2020 yılında %.52,97 artışla 

236,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 

yılındaki artış, 2018 yılı satış hasılatına kıyasla % 

29,95 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatı 

kaleminde 2019 yılında gerçekleşen düşüşün temel 

sebebi; 2019 yılında yurtiçinde yoğun olarak 

yaşanan rekabetçi fiyat politikaları nedeni ile, 

yurtiçi makarna satışlarının 2018 yılına kıyasla % 

55,11 oranında düşmesidir. 2020 yılında gerek 

Covid -19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi 

sürecinin sınırlı etkisi, gerekse de şirketin 2019 

yılında yurtiçi makarna piyasasında yaşanan yoğun 

rekabete uyum sağlayacak politikaları 

geliştirebilmiş olması nedeniyle, yurtiçi makarna 

satış hasılatı 2018 yılına kıyasla %36,55; 2019 

yılına kıyasla %204,23 oranında artış göstermiştir. 

  

Şirketin 2018 yılında 70,56 milyon TL olan 

yurtdışı satışlarının, 2019 yılında 70,94 milyon 

TL, 2020 yılında ise 106,46 milyon TL olarak 

gerçekleşmiş olması, 2020 yılındaki Satış 

Hasılatındaki %48,53 oranında artışın diğer bir 

temel sebebidir. Bu artışta, şirketin Japonya, 

Lübnan, Güney Kore ve Şili pazarlarına 

gerçekleştirdiği satışlardaki artış etkili olmuştur. 

Japonya pazarında 2019 yılında 16,85 milyon TL 

olan satış hasılatı, 2020 yılında %104,80 artışla 

34,51 milyon TL, Lübnan pazarında 2019 yılında 

1,41 milyon TL olan satış hasılatı, 2020 yılında % 

443,44 artışla 7,71 milyon TL, Güney Kore 

pazarında 2019 yılında 4,49 milyon TL olan satış 

hasılatı, %80,74 artışla 8,13 milyon TL, Şili 

pazarında 2019 yılında 1,04 milyon TL olan satış 

hasılatı, %298,99 artışla 4,17 milyon TL olmuştur. 

 

Şirketin 2018 yılında % 18,44 olan brüt satış 

karlılığı, 2019 yılında yurtiçinde yaşanan yoğun 

rekabet nedeniyle % 8,17 olarak gerçekleşmiştir. 

2020 yılında pandemi sürecinin sınırlı etkisi ve 

şirketin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan 

yoğun rekabete uyum sağlayacak politikaları 

geliştirebilmiş olması nedeniyle brüt satış karlılığı 

% 21,40 seviyesine ulaşmıştır. 

 

Şirketin 2018 yılında % 9,78 olan faaliyet 

karlılığının, 2020 yılında %13,57 olarak 

gerçekleşmesinin temel sebebi, 2018 yılında satış 

hasılatına göre %8,66 olan faaliyet giderlerinin 
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2020 yılında %7,82 olarak gerçekleşmesidir.   

 

Şirket’in 2019 yılında FAVÖK marjı %1,32 iken 

2020 yılında FAVÖK marjı %13,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu artışta 2020 yılında gerek 

Covid -19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi 

sürecinin sınırlı etkisi, gerekse de şirketin 2019 

yılında yurtiçi makarna piyasasında yaşanan yoğun 

rekabete uyum sağlayacak politikaları 

geliştirebilmiş olması nedeniyle oluşan nakit 

akışının etkisi ve sabit maliyetler nedeniyle 

maliyetlerde gözlenen sınırlı artışın etkisi 

bulunmaktadır. 

 

Dönen Varlıklar, 2018 yılında 536,61 milyon TL 

iken 2019 yılında % 24,23 artış ile 666,62 milyon 

TL olarak gerçekleşen dönen varlıklar 2020 

yılında % 74,09 azalış ile 172.73 milyon TL’ye 

düşmüştür. 

 

Dönen varlıklar içerisindeki önemli değişimlerin 

temel sebebi; İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 

kaleminin 2019 yılında 624,49 milyon TL iken, 

2020 yılında yaklaşık 38,12 milyon TL’ye 

düşmesidir. İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 

kalemindeki %93,90 oranındaki bu azalışın temel 

sebepleri;  ilişkili taraflara olan borçların alacaklar 

ile netleştirilmesi, ilişkili taraflardan 

gerçekleştirilen nakit tahsilatlar ve yatırım amaçlı 

gayrimenkul ve maddi duran varlık alımlarıdır. 

  

624,49 milyon TL olan İlişkili taraflardan diğer 

alacak hesabında, 31.12.2020 tarihli Bağımsız 

Denetim Raporunun “2.2.Önemli Muhasebe 

Politikalarının Özeti” bölümünde yer alan 

netleştirme/mahsup esaslarına uygun olarak 

285.02 milyon TL Borç/Alacak netleştirme işlemi 

yapılmıştır. Dönem içinde İlişkili taraflardan 

132,11 milyon TL nakit tahsilat yapılmıştır. Ayrıca 

dönem içinde İlişkili taraflardan 169,24 milyon TL 

duran varlık alımı yapılmıştır. 

 

2019 yılında  5,58 milyon TL olan Nakit ve Nakit 

Benzerleri kaleminin 2020 yılında % 614,53 artış 

ile 39,85 milyon TL’ye çıkmasının temel sebebi ; 

ilişkili taraflardan olan diğer alacaklara mahsuben 

yapılan tahsilatların bir kısmının banka mevduatı 

olarak değerlendirilmesidir.  

 

2019 yılında 14,91 milyon TL olan Ticari 

Alacaklar kaleminin 2020 yılında % 79,61 artışla 
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26,78 milyon TL ‘ye çıkmasının temel sebebi;  

2019 yılında 154,9, milyon TL olarak gerçekleşen 

satış hasılatının 2020 yılında %.52,97 artışla 236,9 

milyon TL olarak gerçekleşmiş olmasıdır. 

 

2019 yılında 1,69 milyon TL olan Peşin Ödenmiş 

Giderler kaleminin 2020 yılında 26,64 milyon TL’ 

ye çıkmasının temel sebebi; İlişkili taraflardan 

olan alacaklara mahsuben gerçekleştirilen 

tahsilatların bir kısmı ile; Aralık 2020 döneminde 

un ve makarna ihracatında Ticaret Bakanlığı’nca 

Dâhilde İşleme İzni Kapsamında, üretimde ithal 

buğday kullanma zorunluluğu getirilmesi 

nedeniyle; yapılacak buğday ithalatında birim 

fiyatın sabitlenmesi amacıyla tedarikçilere sipariş 

avansı ödemesinde bulunulmasıdır. 

 

2019 yılında 16,77 milyon TL olan Stoklar 

kaleminin 2020 yılında % 117,36 artışla 36,31 

milyon TL ‘ye çıkmasının temel sebebi; 2020 yılı 

son döneminde ilişkili taraflardan yapılan 

tahsilatın bir kısmıyla peşin ve avantajlı 

fiyatlardan hammadde temin edilmiş olmasıdır. 

Duran Varlıklar, 2018 yılında 40,79 milyon TL 

iken 2019 yılında  % 13,01 artış ile 46,10 milyon 

TL olarak gerçekleşen duran varlıklar 2020 yılında 

% 393,14 artış ile 227,32 milyon TL olmuştur. 

Duran varlıklar içerisindeki önemli değişimlerin 

temel sebebi; 2020 yılı içerisinde değerleme 

raporuna istinaden İlişkili taraflardan satın alınan 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabına ve 

Maddi Duran Varlıklar hesabına kaydedilen duran 

varlıklardır.  

 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler, 2018 yılında 

461,12 milyon TL iken 2019 yılında % 9,50 artış 

ile 504,93 milyon TL olarak gerçekleşen toplam 

kısa vadeli yükümlülükler 2020 yılında % 66,93 

azalış ile 166,98 milyon TL’ye düşmüştür. 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler içerisindeki 

önemli değişimlerin temel sebebi; İlişkili Taraflara 

Diğer Borçlar kaleminin 2019 yılında 347,16 

milyon TL iken, 2020 yılında 139.000 TL’ye 

düşmesidir. İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 

kalemindeki bu azalışın temel sebebi;  ilişkili 

taraflara olan diğer borçların, Dönen Varlıklar 

içerisindeki İlişkili taraflardan diğer alacaklar ile 

netleştirilmesidir.  

 

2019 yılında 63,14 milyon TL olan Kısa Vadeli 

Borçlanmalar kaleminin 2020 yılında 20 TL olarak 
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gerçekleşmesinin sebebi, 2020 yılında yeniden 

yapılandırılan Kısa Vadeli Banka Borçlarının, 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli 

Kısımları kalemine aktarılmasıdır.  Aynı sebeple 

2019 yılında 61,43 milyon TL olan Uzun Vadeli 

Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları kalemi, 

2020 yılında 144,79 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

2019 yılında 26,62 milyon TL olan Ticari Borçlar 

kaleminin 2020 yılında % 47,75 azalışla 13,90 

milyon TL olarak gerçekleşmesinin sebebi,  ilişkili 

taraflardan olan diğer alacaklara mahsuben yapılan 

tahsilatların bir kısmı ile Ticari Borçların 

ödenmesidir. 

 

 

B.8 Seçilmiş önemli proforma 

finansal bilgiler 

Yoktur. 

 

B.9 Kar tahmini ve beklentileri Yoktur. 

B.10 İzahnamede yer alan finansal 

tablolara ilişkin denetim 

raporlarındaki olumlu görüş 

dışındaki hususların içeriği  

İzahname’de yer alan finansal tabloların 

tamamına olumlu görüş verilmiştir. 

B.11 İhraççının işletme sermayesinin 

mevcut yükümlülüklerini 

karşılayamaması  

İhraççının işletme sermayesi bu izahnamenin imza 

tarihine müteakip en az 12 ay içinde ortaya 

çıkacak yükümlülüklerini karşılamaya yeterlidir.  

 

 

C—SERMAYE PİYASASI ARACI 

C.1 İhraç edilecek ve/veya 

borsada işlem görecek 

sermaye piyasası aracının 

menkul kıymet tanımlama 

numarası (ISIN) dahil tür ve 

gruplarına ilişkin bilgi 

 

İhraç edilecek ve Borsa İstanbul’da işlem görecek 

sermaye piyasası aracı Şirket’in B Grubu paylarıdır. 

Söz konusu payların ISIN numarası işbu İzahname 

tarihi itibarıyla belirlenmemiştir. Şirket’in 

sermayesini temsil eden iki pay grubu bulunmaktadır. 

A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyazı 

bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı 

yoktur. 

C.2 Sermaye piyasası aracının 

ihraç edileceği para birimi 

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 
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C.3 İhraç edilmiş ve bedelleri 

tamamen ödenmiş pay sayısı 

ile varsa bedeli tam 

ödenmemiş pay sayısı 

 

Her bir payın nominal değeri 

İhraççı’nın çıkarılmış sermayesi 65.000.000- TL’dir 

ve her biri 1 TL itibari değerde 65.000.000 adet 

hisseye ayrılmıştır. 

 

Bu sermayenin tamamı ödenmiştir. 

C.4 Sermaye piyasası aracının 

sağladığı haklar hakkında 

bilgi 

 

- Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19 ve 

TTK md. 507, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği) 

- Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı 

sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn 

md. 18, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi 

Tebliği) 

- Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK md. 462, 

SPKn md. 19 ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği) 

- Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507) 

- Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı 
(SPKn md. 29, 30, TTK md. 414, 415, 419, 

425, 1527, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy 

Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet 

Toplanması Tebliği) 

- Genel Kurul’da Müzakerelere Katılma 

Hakkı (TTK md. 407, 409, 417) 

- Oy Hakkı (SPKn md. 30 ve TTK md. 432, 

433, 434, 435, 436) 

- Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 

14, TTK md. 437, II-14.1 sayılı Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği) 

- İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-

451, SPKn md. 18/6, 20/2) 

- Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 420, 

439, 531, 559, SPKn md. 27) 

- Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 438, 

439) 

- Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, 

II-27.2 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere 

İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı 

Tebliği) 

 

 

- Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı 
(SPKn md. 27, II-27.1 sayılı Ortaklıktan 

Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği) 

 

Halka arz edilen paylar, mevzuatta öngörülen haklar 

haricinde, herhangi bir ek hak sağlamamaktadır. 
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C.5 Sermaye piyasası aracının 

devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 

hususlar hakkında bilgi 

 

Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve 

tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını 

kullanmasına engel olacak kayıt bulunmamaktadır. 

C.6 Halka arz edilen sermaye 

piyasası araçlarının borsada 

işlem görmesi için başvuru 

yapılıp yapılmadığı veya 

yapılıp yapılmayacağı hususu 

ile işlem görülecek pazara 

ilişkin bilgi 

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da Pay 

Piyasası [●] Pazar’da işlem görmesi için başvuru 

yapılacaktır. 

C.7 Kar dağıtım politikası 

hakkında bilgi 

Şirket’in kar dağıtım esasları, Esas Sözleşme’nin 

Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19. maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre, Şirketin’in karı, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel 

kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada 

işlem gören halka açık ortaklıkların kar dağıtımı 

yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kar dağıtım 

esasları Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem 

görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel 

kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak kar 

dağıtım politikası çerçevesinde belirlenecektir. 

 

 

D—RİSKLER 

D.1 İhraççıya, faaliyetlerine ve 

içinde bulunduğu sektöre 

ilişkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

Şirket’in doğası gereği maruz kaldığı ve Şirket’in 

öngörebildiği kadarıyla yatırımcının yatırım kararını 

etkileyebilecek tüm risklere ilişkin özet bilgiler 

aşağıda belirtilmektedir. 

 

D.1.1 İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler: 

 

 Şirket'in sektördeki rekabetinin finansal 

performansına etkisi olumsuz olabilir 

 Şirket faaliyetleri sırasında itibarını zedeleyici 

gelişmelere dayalı olası risklere maruz 

kalabilir 

 Hammadde, malzeme, ekipman temininde 

yaşanabilecek aksaklıklar ve bu malzemelere 

olan bağımlılığın yaratacağı riskler 

operasyonel faaliyetlerinde aksamalar 

yaratabilir 

 Döviz kurlarındaki artış-azalışlar, fiyat 

belirsizliğine ve kur farkı kayıplarına yol 

açabilir. 

 Şirket faaliyetlerinin yurtdışı satışları da 

yoğun olarak içermesinin yaratacağı olası 

risklerden etkilenebilir 

 Üretim yaptığı ürünlerin teknolojisinde 
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değişimler nedeniyle üretimde bu değişimlere 

ayak uyduramaması nedeniyle pazar payı 

kaybı yaşaması mümkün olabilir 

 Şirket'in sahip olduğu lisans, patent, know-

how'ın avantajını kaybetmesi nedeniyle pazar 

payı kaybı ve mevcut müşterilerinde 

yükümlülüklerini yerine getirememesi 

nedeniyle reputasyon kaybı, vb. nedenlerle 

mevcut müşteri kaybı yaşaması ve yeni 

müşteri edinmekte güçlük çekmesi 

 Şirket, küresel salgın, doğal afet vb. 

gelişmelerden etkilenebilir 

 Coğrafi konum nedeniyle ilave maliyet riski 

oluşabilir 

 Şirket faaliyetleriyle ilgili çeşitli hukuki 

davalara taraf olabilir.  

 

D.1.2 İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin 

riskler: 

 

 Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin 

artması karlılığını olumsuz etkileyebilir 

 Sektöre ilişkin devletin ve/veya KGM'nin 

getirmiş olduğu düzenlemelere uyum 

sağlamada yaşanabilecek zorluklar İhracat 

performansını olumsuz etkileyebilir 

 Küresel ekonomik koşullar ve bunların 

tüketici harcama alışkanlıkları üzerindeki 

etkileri Şirket’in faaliyetlerini olumsuz yönde 

etkileyebilir 

 Değişen tüketici tercihleri, Sağlık  

Bakanlığı’nın ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın alabileceği olası tedbirler Şirket 

için zamanlı öngörü ve tepki vermeyi 

zorlaştırabilir 

D.3 Sermaye piyasası aracına 

ilişkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 

 

 İhraççının payları ilk kez halka açık bir 

piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim 

dalgalanması yaşanabilir. 

 Halka Arz Edilen Paylar dışında sermayeyi 

temsil eden diğer Şirket paylarının gelecekte 

büyük miktarlarda satılması veya bu tür 

satışların gerçekleşebileceği olasılığı, Halka 

Arz Edilen Payların piyasa fiyatı üzerinde 

önemli olumsuz etkiye neden olabilir. 

 İhraççı, gelecek dönemde kar payı 

ödememeye karar verebilir ya da kar payı 

dağıtamayabilir 

 Halka arz sonrası İhraççı’nın ana pay 

sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir 
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bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve 

bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer pay 

sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir 

 

E—HALKA ARZ 

E.1 Halka arza ilişkin 

ihraççının/halka arz edenin 

elde edeceği net gelir ile 

katlanacağı tahmini toplam 

maliyet ve talepte bulunan 

yatırımcılardan talep edilecek 

tahmini maliyetler hakkında 

bilgi 

 

Halka arz, sermaye artırımı ve Halka Arz Eden Pay 

Sahibi’nin mevcut paylarının halka arzı suretiyle 

gerçekleştirilecektir. 

 

Şirket’in, halka arzdan toplam brüt [●] milyon TL 

(net [●] milyon TL) nakit girişi elde etmesi 

beklenmektedir. 

 

Halka Arz Eden ortak İttifak Holding’in, halka arzdan 

brüt [●] milyon TL (net [●] milyon TL) gelir elde 

etmesi beklenmektedir. 

 

Halka arza ilişkin toplam maliyetin [●] milyon TL, 

pay başına maliyetin ise [●] TL olacağı tahmin 

edilmektedir. 

 

Halka arzın sermaye artırımı ve Ortak’ın sahip olduğu 

paylardan bir kısmının satışı suretiyle 

gerçekleştirilmesinden dolayı, aracılık ve danışmanlık 

maliyetleri, Borsa İstanbul işlem görme başvuru 

ücreti ile halka arz edilecek payların nominal değeri 

ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak 

Kurul ücreti, halka arz edilen payların birbirine olan 

oranı gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahibi ile 

Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket’in 

sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden 

alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından 

karşılanacaktır. 

 

 

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, ihraç edilen 

payların bedeli dışında alım taleplerine aracılık eden 

yetkili kuruluşlar tarafından işlem komisyonu bedeli 

talep edilebilir. Bununla birlikte daha önce herhangi 

bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar 

için ise hesap açma ücreti vb. maliyetler doğabilir. 

E.2a Halka arzın gerekçesi, halka 

arz gelirlerinin kullanım 

yerleri ve elde edilecek 

tahmini net gelir hakkında 

bilgi  

Halka arzın gerekçeleri; Şirketin özkaynaklarının 

güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve revizyon 

yatırımları gerçekleştirmek sureti ile rekabet gücünü 

artıracak maliyet avantajının sağlanması, mevcut 

büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, 

şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında 

artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde 

güvenilirliğin geliştirilmesi, mevcut kurumsal yapının 

geliştirilerek güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, şirket 
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sermayesini temsil eden payların likit hale getirilmesi 

sureti ile kredi verenler nezdinde gerekmesi 

durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanı 

oluşturulması olarak sayılabilir.  

 

Halka arz eden ortak olan İttifak Holding A.Ş.’ nin 

13.000.000 adet payın satışından elde edeceği 

gelirden, İttifak Holding A.Ş. ye düşen halka arz 

maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net gelir 

öncelikli olarak İttifak Holding A.Ş’ nin Selva Gıda 

Sanayi A.Ş.’ye olan ilişkili taraf borcunun 

ödenmesinde kullanılacaktır. İttifak Holding A.Ş. 

tarafından 05.04.2021 tarihinde alınan Yönetim 

Kurulu Kararı ile, halka arz tarihindeki Şirkete olan 

ilişkili taraf borcunun tamamının halka arz gelirinin 

İttifak Holding A.Ş.  hesaplarına girişini izleyen 2 iş 

günü içinde kapatılacağına dair taahhütname 

verilmiştir. 

 

Şirketin halka arz kapsamında gerçekleştireceği 

13.000.000-TL nominal bedelli sermaye artırımı 

sonucu elde edilecek gelirden, Şirkete düşen halka arz 

maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net gelir 

yatırımların fonlanmasında kullanılacaktır. 

 

Şirketin halka arz geliri ile finanse etmeyi planladığı 

yatırımları özetle aşağıda sıralanmıştır: 

 

1- Çelik Buğday Depolama Silosu Yatırımı 

2- İrmik Değirmeni Revizyon Yatırımı 

3- Makarna Üretim Kapasitesi Artırımı Yatırımı 

4- Ürün Çeşitlendirme Yatırımı 

5- İyileştirme Yatırımı 

 

Şirket, hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.’ nin vermiş 

olduğu taahhüt kapsamında ortak satışından elde 

edeceği gelirden Şirkete ödeyeceği ilişkili taraf 

alacağının tamamını finansal borç anapara ve faiz 

ödemelerinde kullanacaktır 

E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve 

koşulları 

Halka arzın gerçekleştirilmesi için, SPK’nın onayı 

haricinde halka arz edilen payların borsada işlem 

görebilmesi için Borsa İstanbul’un uygun görüşünün 

alınması gerekmektedir. 

 

Halka arz, Şirket 65.000.000 TL olan çıkarılmış 

sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 

78.000.000 TL’ye çıkarılması neticesinde ihraç 

edilecek olan toplam 13.000.000 TL nominal değerli 

13.000.000 adet hamiline pay ile Şirket mevcut 

ortaklarından İttifak Holding A:Ş’nin sahip olduğu 

13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet payın 



 

24 

 

 

halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir. 

 

Satış, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yoluyla 

Satış Yöntemi” kullanılarak ve en iyi gayret aracılığı 

ile gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek paylar 

için, 2 (iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu 

sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek 

tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. 

 

İhraç edilecek 26.000.000 TL nominal değerli B 

grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası 

oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki 

payı 36,36% olurken, halka arz sonrası oluşacak 

78.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı 33,33% 

olacaktır. 

 

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli 1 adet payın 

satış fiyatı [●] TL olarak belirlenmiştir. 

 

Tüm yatırımcılardan talepler halka arzda yetkili 

kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler 

vasıtasıyla toplanacaktır. 

 

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunan 

yatırımcılar, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi 

Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal 

Yatırımcılardır. 

 

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında 

kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi 

yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2 iş günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

 

 

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. 

 

E.4 Çatışan menfaatler de dahil 

olmak üzere halka arza ilişkin 

ilgili kişilerin önemli 

menfaatleri 

 

Şirket, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek 

paylar üzerinden halka arz geliri elde edecektir. Şirket 

paylarının halka arzında sahip olduğu payları satan 

hissedarlar pay satış geliri, halka arza aracılık eden 

yatırım kuruluşları ise halka arza aracılık komisyonu 

elde edeceklerdir. 

 

Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı 
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kuruluşların halka arza aracılık komisyonu, hukuki 

danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve 

bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti elde 

etmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu maliyetler, 

işbu İzahname’nin 28 numaralı “Halka Arz Geliri ve 

Maliyetleri” bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmaktadır. 

 

Ahlatcı Yatırım’ın halka arz işlemi nedeniyle elde 

edeceği komisyon hariç, doğrudan veya dolaylı olarak 

halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı 

bulunmamaktadır. Ahlatcı Yatırım’ın, Selva Gıda’nın 

%5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, 

halka arza aracılık sözleşmesi dışında, herhangi bir 

anlaşma yoktur. 

 

Şirket ve halka arzda danışmanlığını yapan ve 

hukukçu görüşünü oluşturan AKD Hukuk Bürosu 

arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması 

bulunmamaktadır. AKD Hukuk Bürosu ve Şirket 

arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. AKD 

Hukuk Bürosu’nun doğrudan ya da dolaylı olarak 

halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı 

bulunmamaktadır. 

 

AKD Hukuk Bürosu’nun Şirket’in %5 ve daha 

fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza 

ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri 

haricinde, herhangi bir anlaşma yoktur. AKD Hukuk 

Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık 

hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir. 

 

Şirket ve finansal tablolarının bağımsız denetimini 

yapan Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. arasında 

çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması 

bulunmamaktadır. Arılar Bağımsız Denetim YMM 

A.Ş.  ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi 

yoktur. Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’nin 

doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına 

bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. 

Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’nin, Şirket’in 

%5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında 

herhangi bir anlaşma yoktur. Arılar Bağımsız 

Denetim YMM A.Ş. Şirket’e sunduğu bağımsız 

denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmiştir. 

 

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan 

danışmanlar vb. bulunmamaktadır. 
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E.5 Sermaye piyasası aracını 

halka arz eden 

kişinin/ihraççının ismi/unvanı  

 

Kim tarafından ve ne kadar 

süre ile taahhüt verildiği 

hususlarını içerecek şekilde 

dolaşımdaki pay miktarının 

artırılmamasına ilişkin 

verilen taahhütler hakkında 

bilgi  

İttifak Holding A.Ş. Şirket paylarını halka arz 

etmektedir. 

 

 

İttifak Holding A.Ş.’nin 05.04.2021 tarihli yönetim 

kurulu toplantısında Selva Gıda Sanayi A.Ş. nin halka 

arzına ilişkin olarak İttifak Holding’in Selva Gıda 

Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu ortaklık paylarından, 

hiçbir ortaklık payının, Şirket paylarının halka arzını 

takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem 

görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 

hiç bir şekilde Borsa’da satılmayacağını,  bu payların 

borsada satılması sonucunu doğuracak hiç bir işlemde 

bulunulmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının 

artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem 

yapılmayacağını ve Borsa İstanbul A.Ş. dışında 

yapılabilecek olası satışlarda satışa konu payların da 

bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara 

bildirileceğini taahhüt etmiştir. 

E.6 Halka arzdan kaynaklanan 

sulanma etkisinin miktarı ve 

yüzdesi  

 

 

Yeni pay alma hakkı 

kullanımının söz konusu 

olması durumunda, mevcut 

hissedarların halka arzdan 

pay almamaları durumunda 

sulanma etkisinin miktarı ve 

yüzdesi  

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.] 

E.7 Talepte bulunan 

yatırımcılardan talep edilecek 

tahmini maliyetler hakkında 

bilgi  

 

Talepte bulunan yatırımcılardan, talepte bulunmak 

için özel bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, 

bu amaçla hesap açmak, hak ettikleri payları başka bir 

kuruluşun hesabına virmanlamak veya para iadesine 

ilişkin EFT yapmak istemeleri durumunda, yatırım 

kuruluşları arasında farklılık gösteren çeşitli 

maliyetlere katlanmak zorunda kalabileceklerdir. 
 

 

 

3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 

3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim 

kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları 

ile birlikte):  

Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili 

Kuruluşlardan olup, İhraççı Bilgi Dokümanı içerisinde ve ekinde yer alan finansal bilgilerin 

kaynağı olan 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolara ilişkin 

bağımsız denetim raporunu hazırlamıştır. 
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Finansal 

Tablo 

Dönemi 

Bağımsız 

Denetim 

Kuruluşunun 

Ticaret Unvanı 

Bağımsız 

Denetim 

Kuruluşunun 

Adresi 

Bağımsız Denetim 

Kuruluşunun 

Sorumlu Ortak 

Baş Denetçisinin 

Adı Soyadı 

Görüş/Sonuç 

Üye olunan 

Profesyonel 

Meslek Kuruluşu 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Bağımsız 

Denetim Derneği 

*Nexia 

International 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2019 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Bağımsız 

Denetim Derneği 

*Nexia 

International 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2020 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Nexia 

International 

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, 

görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 

Yoktur. 

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş - Konsolide 

 Finansal Durum Tablosu 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

DÖNEN VARLIKLAR       

Nakit ve Nakit Benzerleri 39.852.709 5.577.416 3.901.632 

Finansal Yatırımlar 402.274 184.697 225.311 

Ticari Alacaklar 26.779.394 14.908.227 18.482.173 

Diğer Alacaklar 38.541.127 625.110.578 483.392.965 

Stoklar 36.311.898 16.766.782 28.140.363 

Peşin Ödenmiş Giderler 26.648.329 1.694.537 502.647 

Diğer Dönen Varlıklar 3.969.185 1.834.014 1.960.567 

ARA TOPLAM 172.504.916 666.076.251 536.605.658 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 223.000 546.250 - 

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 172.727.916 666.622.501 536.605.658 

DURAN VARLIKLAR       

Finansal Yatırımlar - 319.625 319.625 

Diğer Alacaklar 108.518 108.518 108.518 
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Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar - 52.650 186.595 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.062.720 - - 

Maddi Duran Varlıklar 189.959.998 45.490.101 40.039.779 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 184.283 124.269 131.006 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 446 434 422 

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 227.315.965 46.095.597 40.785.945 

TOPLAM VARLIKLAR 400.043.881 712.718.098 577.391.603 

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

  

  

Kısa Vadeli Borçlanmalar 20 63.128.970 76.754.439 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 144.785.845 61.427.314 100.743.688 

Ticari Borçlar 13.902.963 26.622.933 21.257.155 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 844.458 912.479 1.550.790 

Diğer Borçlar 1.725.577 347.327.119 251.795.763 

Ertelenmiş Gelirler 4.690.281 4.738.146 7.866.097 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.437 23.529 - 

Kısa Vadeli Karşılıklar 682.023 751.595 1.149.631 

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 166.981.604 504.932.085 461.117.563 

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

  

 Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.574.071 145.174.934 60.690.194 

Diğer Borçlar 2.656.360 - - 

Uzun Vadeli Karşılıklar 2.371.471 1.309.817 1.311.579 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.729.853 3.649.455 2.261.892 

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.331.755 150.134.206 64.263.665 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 310.313.359 655.066.291 525.381.228 

ÖZKAYNAKLAR 

 

  

 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 89.730.522 57.615.380 51.958.995 

Ödenmiş Sermaye 65.000.000 65.000.000 65.000.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı 

Gelirler (Giderler) 
22.758.078 25.132.237 20.359.119 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.174.034 1.174.034 1.174.034 

Diğer Yedekler - 142.683 142.683 

Geçmiş Yıllar Zararları -32.996.745 -34.226.161 -40.905.259 

Net Dönem Karı 33.795.155 392.587 6.188.418 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - 36.427 51.380 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 89.730.522 57.651.807 52.010.375 

TOPLAM KAYNAKLAR 400.043.881 712.718.098 577.391.603 

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş - Konsolide 

Kar veya Zarar Tablosu 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Hasılat 236.932.168 154.889.492 182.331.411 

Satışların Maliyeti -186.234.925 -142.240.781 -148.701.216 

Brüt Kar 50.697.243 12.648.711 33.630.195 

Genel Yönetim Giderleri -9.781.679 -5.617.533 -7.791.252 

Pazarlama Giderleri -10.969.691 -6.886.962 -14.614.579 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri -30.246 -207.459 -176.104 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.588.160 6.921.552 17.721.425 
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Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -5.347.837 -6.385.968 -10.928.931 

Esas Faaliyet Karı 32.155.950 472.341 17.840.754 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 422.172 62.320 8.475 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) 

Paylar 
- -122.596 -96.845 

Faaliyet Karı 32.578.122 412.065 17.752.384 

Finansman Gelirleri 79.638.703 36.535.421 92.518.486 

Finansman Giderleri -68.245.158 -36.397.952 -98.605.181 

Vergi Öncesi Kar 43.971.667 549.534 11.665.689 

Vergi Gideri/Geliri 

   Dönem Vergi Gideri -9.578.372 -94.916 - 

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -598.140 -76.984 -5.490.347 

Net Dönem Karı 33.795.155 377.634 6.175.342 

Dönem Karının Dağılımı 

   Kontrol Gücü Olmayan Paylar - -14.953 -13.076 

Ana Ortaklık Payları 33.795.155 392.587 6.188.418 

Pay Başına Kazanç 0,52 0,01 0,10 

5. RİSK FAKTÖRLERİ 

5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: 

Şirket'in sektördeki rekabetinin finansal performansına etkisi olumsuz olabilir 

Şirket gıda sektöründe makarna, un, irmik üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Sektörel 

rekabetçi fiyat seviyeleri karlılığı olumsuz etkileyebilir. Bilhassa Afrika pazarında rakiplere göre 

yüksek kalan birim fiyat seviyesi Afrika pazarında satış hasılat azalışı sonucunu getirebilir; bu 

durumda finansal performansı olumsuz etkileyebilir. Rekabet şartlarının zorlaşması, teknolojinin 

gelişmesi ve hedef tüketicinin bilinçlenmesinin de etkisiyle yalnızca farklılaşabilen ve 

farklılıklarını hedef tüketicilere aktarmak için sağlıklı bir pazarlama iletişimi kurabilen kurumlar 

rekabet gücünü koruyabilmektedir. Dünya genelinde penetrasyonun artması, hedef tüketici ile 

sağlıklı pazarlama iletişimi kurulması ve mevcut pazarların yeni taleplerine cevap verilebilecek 

üretim için gerekli finansman kaynağının oluşturulması gibi nedenler, sektör için risk 

oluşturmaktadır.    

Yurt içinde bayilik sistemi ile çalışılmakta olup, kısa vadeli tahsilatlar, hızlı nakit akışı, teminat 

mektupları ile finansal riskler azaltılmaktadır. 

Şirket faaliyetleri sırasında itibarını zedeleyici gelişmelere dayalı olası risklere maruz kalabilir 

Şirket gıda üretimi ve satışı faaliyetlerini yürütürken gerek mevzuata uyum gerekse de gıda 

güvenliği gereksinimlerine dönük olarak yüksek bir hassasiyet göstermektedir. Ana faaliyet 

alanında şirketin mevzuatlar içerisinde çalışması konusunda göstermiş olduğu hassasiyet nedeniyle 

itibarının zedelenmesi bugüne kadar söz konusu olmamıştır. 

Holding iç denetim ve bağımsız denetimler ile konu hassas şekilde irdelenmektedir. Kamu kurum 

ve kuruluşlarının yapmış olduğu denetimlerde de bugüne kadar uygunsuzluk görülmemiştir.   

Ayrıca üretim ve kalite süreçlerinde şirket içi ve 3. taraf denetimleri ile performans sonuçları 

olumlu yönde yüksektir.  İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele 

için alınan önlemlerin kriterlere bağlandığı, menfaat sahiplerine ilişkin politikaların oluşturulduğu 

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri başlıklı prosedürümüz de şirket itibarını 

zedeleyici gelişmelerin tespiti ve önlenmesi noktasında katkı sağlamaktadır. 
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Hammadde, malzeme, ekipman temininde yaşanabilecek aksaklıklar ve bu malzemelere olan 

bağımlılığın yaratacağı riskler operasyonel faaliyetlerinde aksamalar yaratabilir 

Küresel olarak Şubat 2020 döneminde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgınının getirdiği olumsuz şartlar nedeniyle, başta buğday olmak üzere şirketin kritik hammadde, 

malzeme ve ekipman temininde ciddi fiyat artışları görülmüştür. Bu durum şirketin finansal 

tablolarında maliyet artışı sonucunu getirmiştir. 

Şirketin bulunduğu konum itibarı ile dönemsel olarak kuraklık sorunu yaşanabilmekte, bu 

dönemler itibarı ile buğday üretim miktarlarındaki azalışlar hammadde maliyetlerini 

artırabilmektedir.    

Hammaddenin yurtiçinden temini noktasında, şirketin bulunduğu coğrafi konum, tedarik 

sorununun yaşanmadığı bir bölgedir. 

Ancak un ihracatı yapabilmek için buğday ithalatının önceden yapılmak zorunda olması, makarna 

ihracatında da Nisan 2021 sonuna kadar bu uygulamanın getirilmiş olması ve Nisan 2021 de 

sürenin uzatılması ihtimali sebebiyle hammadde maliyetlerinde artış riski mevcuttur.  

Böylesi dönemlerde yurtiçinden tedarik edilen buğdayın stok maliyetleri de artış göstermekte ve 

bu durum finansal tabloları olumsuz etkileyebilmektedir. 

Döviz kurlarındaki artış-azalışlar, fiyat belirsizliğine ve kur farkı kayıplarına yol açabilir. 

Şirket’in ihracat faaliyetlerinin bulunması nedeniyle döviz kurlarında zaman zaman artabilecek 

oynaklık fiyat belirsizliklerini de beraberinde getirebilmektedir. Sözleşme aşamasında döviz 

kurunun yüksek olması ve buna bağlı fiyatlama yapılması durumunda, ürün satışının 

gerçekleştirildiği ve tahsilatın yapıldığı dönemde eğer döviz kurlarında düşüş yaşanmışsa Şirket’in 

karlılığı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. 

Şirket faaliyetlerinin yurtdışı satışları da yoğun olarak içermesinin yaratacağı olası risklerden 

etkilenebilir 

Yurt dışı satışların yoğun olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle satışlar yurt dışı talebe duyarlı 

olmaktadır. Bu bağlamda yurt dışında genel ekonomik görünümdeki olası bozulmalar şirketin 

faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

Üretim yaptığı ürünlerin teknolojisinde değişimler nedeniyle üretimde bu değişimlere ayak 

uyduramaması nedeniyle pazar payı kaybı yaşaması mümkün olabilir 

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde, üretim hatlarında teknolojik gelişim ihtiyacı hızlı 

seyretmeyen, ana prensipleri aynı olan üretim teknolojileri kullanılmaktadır. Üretim hattı 

yatırımları ağırlıklı olarak kapasite artışı odaklı olmaktadır. Bu anlamda şirket, kurulduğu yıl ve 

sonraki yıllarda yaptığı yatırımlar yönüyle güncel teknoloji ve alt yapıya sahiptir. Üretim alt 

yapısıyla ilgili asıl değişiklikler, hedef ülke pazarlarının taleplerine göre şekillenen farklı paket 

tipleri ile alakalı değişikliklerdir.  

Paketleme tiplerinin çeşitlendirilmesi ve bu konudaki spesifik taleplere cevap verilmesi, standart 

ürünlerin taleplerinin de artırılması açısından anahtar rol üstlenmektedir. Şirket, hat arkası 

paketleme ekipman alt yapısını bu özel isteklere göre geliştirmekte, yatırım planlarını bu stratejik 

hedef doğrultusunda şekillendirmektedir. Buna ilaveten, Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan spesifik 

içerikli ürünlerle nitelikli pazarlardaki satış payı artmaktadır. Mürekkep balıklı makarna, acı 

biberli makarna, mantarlı makarna gibi niş ürünler bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Şirket'in sahip olduğu lisans, patent, know-how'ın avantajını kaybetmesi nedeniyle pazar payı 

kaybı ve mevcut müşterilerinde yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle reputasyon 

kaybı, vb. nedenlerle mevcut müşteri kaybı yaşaması ve yeni müşteri edinmekte güçlük çekmesi 
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Şirketin sahip olduğumuz marka tescil, patentler yönüyle korumalı çalışılmaktadır. Patent 

danışmanlık firmaları aracılığıyla uluslararası marka tescilleri takip edilmekte ve yıllık yenileme 

faaliyetleri yapılmaktadır. Mevcut müşteri talepleri ve sipariş sistemi, teslimat süreçlerinde 

müşterilere verilen her türlü ürün taahhütleri yerine getirilmekte ve bu nedenle yaşanmış herhangi 

bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Geri dönüşlerde müşteri memnuniyetine önem verilmekte, bu 

konuda oluşturulan şirket içi politikalarla müşteri memnuniyeti desteklenmektedir. 

Şirket, küresel salgın, doğal afet vb. gelişmelerden etkilenebilir 

Küresel olarak Şubat 2020 döneminde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid – 19 

salgınının şirketin faaliyetlerini olumsuz etkilememesi için; şirket bünyesinde hijyen tedbirleri en 

üst seviyede alınmış, 23 Temmuz 2020 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü Kurumundan TSE 

Covid – 19 Güvenli Üretim Belgesi alınmıştır. Tüm aktiflerimiz sigorta kapsamında olup, olası bir 

salgın veya doğal afet durumunda sigorta şirketi tarafından tazmin edilecek durumdadır. 

Coğrafi konum nedeniyle ilave maliyet riski oluşabilir 

Şirketin konumlandığı Konya ili ve civarında liman imkanlarının bulunmaması nedeniyle şirket 

yurtdışı satışlarına konu olan ürünlerini, öncelikle fabrikaya 355 km mesafedeki Mersin Limanı’na 

tren yoluyla sevk etmekte; bu durum da ilave lojistik maliyeti oluşmasına sebep olmaktadır. Tren 

yoluyla lojistik maliyetlerindeki bir artış şirketin finansal tablolarını olumsuz etkileyebilir.    

Şirket faaliyetleriyle ilgili çeşitli hukuki davalara taraf olabilir.  

Şirket, faaliyetleriyle ilgili çeşitli hukuki davalara taraf olabilir, davaların şirket aleyhine 

sonuçlanması halinde şirketin tazminat ödeme yükümlülüğü doğabilir. 

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: 

Sektöre yeni firmaların girmesi ve rekabetin artması karlılığını olumsuz etkileyebilir 

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda yeni makarna 

ve/veya irmik fabrikası yatırımları ilgili pazarda rekabetin artması nedeniyle kar marjlarında 

azalma veya satış hasılat kaybına neden olabilir.  

Sektörde gerek yurtiçi gerekse yurtdışında fason üretim yoğun olarak gerçekleştirilmekte, bu 

durumda Private Label ürünlerin tüketicilerle buluşmasını kolaylaştırmaktadır. Şirket , ağırlıklı 

olarak markalı üretim ve satış gerçekleştirdiğinden fason ürünlerle fiyat rekabeti şirketin 

satışlarında düşüşe neden olabilir. 

Sektöre ilişkin devletin ve/veya KGM'nin getirmiş olduğu düzenlemelere uyum sağlamada 

yaşanabilecek zorluklar İhracat performansını olumsuz etkileyebilir 

Sektöre ilişkin devlet tarafından getirilen tüm düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gerekleri Şirket 

tarafından yakından takip edilmekte, mevzuat ve gıda güvenliği uyumu konusundaki yüksek 

hassasiyet ile birlikte değişen mevzuata hızlı bir şekilde uyum sağlanmaktadır.  Buna rağmen 

mevzuattaki güncellemeye uyum sürecinin uzun sürmesi durumunda özellikle ihracat tarafında 

hasılat kaybı yaşanması riski mevcuttur. 

Küresel ekonomik koşullar ve bunların tüketici harcama alışkanlıkları üzerindeki etkileri 

Şirket’in faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir 

Genel olarak tüketici harcamalarını etkileyebilecek faktörler arasında kişi başına düşen gelir, 

enflasyon, işsizlik oranları, borç seviyeleri, refah düzeyinin piyasada yaşanan dalgalanmalara bağlı 

olarak azalması, gümrük vergileri, yerel para birimlerinin yabancı para birimlerine karşı 

yaşayabilecekleri değer kaybı ve bunun tüketici güveni üzerindeki etkileri, jeopolitik gerginlikler, 

ekonomik birliklere ilişkin gelişmeler (AB içi gelişmeler, ABD-Çin arasındaki gelirimin sürmesi 

vb.), ticaret savaşları, rekabet, salgın hastalıklar (örneğin Kovid-19 salgını) ve ekonomik ortama 

ilişkin genel belirsizlikler sayılabilir. 
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Hammadde maliyetleri, faaliyet giderleri, ihracat açısından global navlun fiyatlarının seviyesi 

Şirket’in faaliyetleri açısından ön plana çıkmaktadır. Şirket’in ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği 

bir bölgede yaşanan olası olumsuz ekonomik değişimler tüketici güvenini azaltması sonucunu 

doğurabilir. Bu durum ise Şirket’in kazancını olumsuz şekilde etkileyebilir ve faaliyetler üzerinde 

önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilir. Zorlu ve belirsiz ekonomik ortamlarda söz konusu 

koşulların iyileşip iyileşmeyeceği ya da kötüye gidip gitmeyeceği veya bunların ne zaman 

gerçekleşeceğini ya da gerçekleşse bile söz konusu koşulların nasıl bir etki doğuracağını 

öngörmek mümkün olmayabilir. 

Değişen tüketici tercihleri, Sağlık Bakanlığı’nın ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın alabileceği 

olası tedbirler Şirket için zamanlı öngörü ve tepki vermeyi zorlaştırabilir  

Şirket’in gelecekteki başarısı üretim kapasitesini iyi planlayarak AR-GE faaliyetlerine önem 

vermeyi sürdürmesine, hedef kitlesinin taleplerini tespit edebilmesine ve doğru ürünler geliştirerek 

bunlara cevap verebilmesine bağlıdır. Küresel ve yurt içi piyasalara hitap edecek ürünleri yanlış 

değerlendirmesi ya da trendleri yansıtamaması ve ürünleri rakipleri kadar hızlı piyasaya 

sürememesi durumunda Şirket’in satışları olumsuz etkilenebilir. Bu etkilenme nedeniyle ürün ve 

stokların satılabilmesi için yapılması gerekebilecek fiyat indirimleri faaliyetleri olumsuz şekilde 

etkileyebilir. Şirket’in aşağıdaki önlemler ile bu hususlara zamanında karşılık verememesi halinde, 

Şirket’in gelirleri ve karlılığı düşüş gösterebilir. 

-Değişen tüketim trendleri ve artan sağlık yönünde bilinçlenmeye ilişkin olarak tüketicinin 

beklentilerini öngörmek ve taleplere hızlı cevap verebilmek, 

-Marka ve ürün bilinirliğini artırmak için çeşitli segment ve coğrafi bölgelerde ürünleri müşterilere 

etkili şekilde pazarlayabilmek, 

-Sektörde oluşabilecek katma değerli olanakları yakalamak için çalışırken halihazırdaki iş 

modelini sekteye uğratmamak, 

-Organik veya inorganik büyümenin Şirket’in halihazırdaki iş modeli odağını kaybetmesine izin 

vermemek, 

-Dijital marka bilinirliği ve sosyal medya iletişimini artırmak, 

-Dış pazarlardaki konumlanmalarda jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek gerekli 

planlamaları zamanlı yapmak ve uygulamak. 

5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 

İhraççının payları ilk kez halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim 

dalgalanması yaşanabilir. 

Halka arz işleminden önce İhraççının payları Türkiye’de veya yurtdışında halka açık herhangi bir 

piyasada işlem görmemiştir. Halka arzın gerçekleşmesinin ardından halka arz edilen paylara 

ilişkin bir piyasanın oluşacağına veya bu türdenbir piyasa oluşsa bile mevcudiyetini devam 

ettireceğine dair hiç bir güvence bulunmamaktadır. Buna ek olarak, halka arz edilen paylara dair 

oluşan piyasanın likiditesi de halka arz edilen payları elinde bulunduranların sayısına, 

yatırımcıların halka arz edilen paylara ilişkin bir Pazar oluşturmalarındaki menfaatlerine ve diğer 

faktörlere bağlı olacaktır. Halka arz edilen paylara yönelik aktif bir işlem piyasası oluşmayabilir 

veya bu piyasa sürdürülebilir olmayabilir ve bu durum da yatırımcıların halka arz kapsamında 

satın aldıkları paylara dair alım ve satım işlemleri yapma imkanlarını olumsuz yönde etkileyebilir. 

Halka arz edilen paylara dair pazrın sınırlı olması, halk arz edilen payları elinde bulunduranların 

bu payları arzu ettikleri miktarda, fiyatta ve zamanda satma kabiliyetini olumsuz yönde 

etkileyebilir ve halka arz edilen payların işlem gördüğü fiyatın değişkendiğini etkileyebilir. 

Halka arz fiyatı, halka arz edilen payların halka arz edileceği pazarda işlem gördüğü fiyatı ya da 

gelecekteki performansını yansıtmayabilir. Ayrıca ihraççının faaliyet sonuçları ya da finansal 
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performansı, işbu izahname setinde değinilen risk faktörleri veya diğer koşullar 

nedeniyleanalistlerin veya yatırımcıların beklentilerini karşılayamayabilir. Halka arz edilen 

payların değeri İhraççının ve rakiplerinin finansal performansında meydana gelebilecek 

değişikliklere, küresel makroekonomik koşullara ve diğer etkenler ile izahname setinde 

değinilenrisk faktörleri kapsamında ele alınan koşullar ya da diğer koşullara tepki olarak önemli 

dalgalanmalara maruz kalabilir. İhraççının faaliyet sonuçlarında meydana gelebilecek 

dalgalanmalar veya analistlerin ya da yatırımcıların beklentilerinin karşılanmaması, halka arz 

kapsamında aldıkları payları halka arz fiyatından veya bu fiyatın üzerinden satma imkanları hiçbiz 

zaman olmayabilir. 

Sonuç olarak, halka arz kapsamında halka arz edilen payları satın alan yatırımcılar, halka arz 

edilen paylara yönelik yatırımlarının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir. 

Halka Arz Edilen Paylar dışında sermayeyi temsil eden diğer Şirket paylarının gelecekte büyük 

miktarlarda satılması veya bu tür satışların gerçekleşebileceği olasılığı, Halka Arz Edilen 

Payların piyasa fiyatı üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olabilir. 

Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl 

süreyle, sermaye artırımı yapılmayacağı, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, 

dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu 

edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya 

yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon 

otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz 

yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına dair taahhütte bulunmuştur. 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından 

itibaren bir yıl süreyle, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay 

miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda 

bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir 

menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda 

bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir 

açıklama yapılmayacağına dair taahhütte bulunmuştur. 

Şirket’in mevcut ortakları, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca, 

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle (i) elinde 

bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve 

bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir 

işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun 

olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve (iii) Borsa dışında 

satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir. 

Yukarıda belirtilen ilgili sürelerin sona ermesinden sonra, Şirket ve ortaklar, Şirket sermayesinde 

sahip oldukları diğer payları satabilirler veya sermaye artırımı gerçekleştirebilirler. Ortaklar veya 

başkaları tarafından bu şekilde gerçekleştirilecek önemli miktardaki pay satışı veya önemli 

miktarda sermaye artışı veya bu tür işlemlerin gerçekleşebileceği olasılığı halka arz edilen payların 

piyasa fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 

İhraççı, gelecek dönemde kar payı ödememeye karar verebilir ya da kar payı dağıtamayabilir. 

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre halka açık anonim ortaklıklar, kârlarını genel kurulları 

tarafından belirlenecek kâr dağıtımı politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

olarak dağıtırlar. Bu çerçevede İhraççı’nın gelecekte yatırımcılara kâr payı dağıtacağına ilişkin bir 

garanti bulunmamaktadır. Kar payı şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde 

edilen gelirdir. Bu bağlamda, zarar edilen yıllarda İhraççı’nın kar payı dağıtması zaten mümkün 

olmayacaktır. Kar payı dağıtılabilmesi için öncelikle Şirket’in ilgili yılı kar ile tamamlaması ve 
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varsa geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Şirket yönetimi dağıtılabilir kar 

olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile kar dağıtabilir. Payları Borsa’da işlem gören anonim 

şirketler karını nakden veya kar payının sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. 

Ayrıca, Şirket’in yeterli karı olmayabilir veya karını Şirket bünyesinde tutup, dağıtmamaya karar 

verebilir. Bunlara ek olarak pay sahipleri, şirketin kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, 

Şirket’in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında 

iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra 

ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 

Halka arz sonrası İhraççı’nın ana pay sahipleri, Ortaklık sermayesinin önemli bir bölümüne 

sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer pay sahiplerinin 

menfaatleri ile çatışabilir.  

Halka arzın tamamlanmasından sonra, İhraççı’nın ana pay sahipleri, ortaklık sermayesinin 

çoğunluğunu kontrol etmeye devam edecektir. Ortaklık paylarının çoğunluğunu ve imtiyazlı 

payları elinde bulunduran ortaklar olarak, şirketin, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve önemli 

şirket işlemleri de dahil olmak üzere, hissedar onayı gerektiren tüm konularda önemli ölçüde etki 

sahibidir. Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin çıkarları diğer pay sahiplerinin çıkarlarından farklılık 

gösterebilir ve ortaklık lehine olacak veya diğer pay sahiplerinin çıkarlarının korunmasını 

sağlayacak belli kararlar alınmasına veya belli girişimlerde bulunulmasına engel oluşturabilir. Pay 

çoğunluğunun belli ellerde toplanmış olması çoğunluk hisselerinde gerçekleşebilecek bir el 

değiştirme işlemini geciktirme, erteleme veya önleme sonucunu doğurabilir ve kar payı dağıtımı, 

yeni pay çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemleri kontrol edebilecektir. Tüm 

bunlar faaliyetler, beklentiler, finansal durum ve faaliyetlerin sonuçlarını olduğu kadar, payların 

piyasa fiyatını da etkileyebilir. 

5.4. Diğer riskler:  

Savaş, doğal afet, salgın, ekonomik kriz olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde faaliyetler 

kesintiye uğrayabilecek ve bu durum Şirketi olumsuz etkileyebilecektir. Devam eden Kovid-19 

salgını nedeniyle hükümet tarafından salgını kontrol amaçlı olarak sokağa çıkma kısıtlamaları, 

bazı işyerlerinin kapatılması ve seyahat sınırlamaları da dâhil olmak üzere önemli tedbirlerin 

alınmasına sebep olmuştur. Bu gibi kısıtlamalar ve gelecekte Kovid -19 salgını ile bağlantılı olarak 

alınabilecek önleyici tedbirlerinin veya kamu sağlığı ile ilgili yaygın endişelerin ekonomi üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olması ve hem yurt içi hem de yurt dışında ticari güveni ve tüketici 

güvenini ve harcama alışkanlıklarını etkilemesi muhtemeldir. 

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 

6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 

6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı: 

Şirket’in ticaret unvanı Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi’dir. Şirketin işletme adı 

bulunmamaktadır. 

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 

Ticaret Siciline Tescil Edilen Merkez Adresi 
K.O.S.B. Büyükkayacık Mahallesi Güzelkonak 

Sok.No:6 42050 Selçuklu / KONYA 

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü  Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü 

Ticaret Sicil Numarası 19231 

6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: 

Şirket Konya Ticaret Sicili’ne 7 Eylül 1988’de tescil edilmiş ve süresiz olarak kurulmuştur. 
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6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı 

merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: 

 

Ticaret Unvanı SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Ortaklığın Hukuki Statüsü Anonim Şirket 

Tabi Olduğu Mevzuat T.C. Kanunları 

Kurulduğu Ülke Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi 
K.O.S.B. Büyükkayacık Mahallesi Güzelkonak 

Sok.No:6 42050 Selçuklu / KONYA 

Telefon ve Faks Numaraları Telefon : +90 (332) 239 01 24 Faks : +90.332.239 01 

28 İnternet Adresi www.selva.com.tr  

6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: 

1988 yılında İttifak Holding’in ilk iştiraki olarak; İTTİFAK UN VE PAZARLAMA SAN. TİC. 

A.Ş. adıyla faaliyete başlayan 1994 yılında SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. ismini alan 

kuruluşumuz, ilk fabrikasını Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurmuştur. 

Tarih sırasıyla kapasite artışları ve yatırımlar aşağıdaki gibidir; 

* 1989 yılında temeli atılan un tesisi 1991’de günlük 120 ton/gün/buğday kırma kapasiteli olarak 

2. Organize’ de üretime başladı.             

* 1993’te yine 120 ton/gün/buğday kırma kapasiteli 2. un tesisi 2. Organize’ de devreye girdi. Bu 

sayede 240 ton/gün/buğday kırma kapasitesine erişildi. 

*  1995’te 2. Organize’de, aylık 750 ton kapasiteli Seyran makarna tesisi açıldı ve 2. Organize’ 

deki un tesislerinden bir tanesi günlük 110 ton/buğday kırma kapasiteli irmik tesisi haline getirildi. 

* 1998’de günlük 125 ton kapasiteli yeni Selva makarna tesisi, 2. Organize’ de faaliyete başladı. 

İrmik değirmeninin kapasitesi de 150 ton/gün buğday kırmaya çıkarıldı. 

* 1999’da 2. Organize’ deki günlük 120 ton/buğday kırma kapasiteli un tesisi 150 ton/buğday 

kırma kapasiteli irmik tesisine dönüştürüldü. 

* 1999 yılı sonu itibariyle; 300 ton/gün/buğday kırma kapasiteli irmik değirmeni, 160 

ton/gün/buğday kırma kapasiteli un ve 125 ton/gün kapasiteli makarna tesislerimiz mevcuttu. 

*  2011 yılında yeni uzun kesme hat yatırımıyla kapasitesini %68 oranında arttırarak 210 ton 

makarna üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sektörün en modernize edilmiş robotik teknolojilerinin 

kullanıldığı bir yatırımdır.  

* 2012 yılında kojenerasyon elektrik üretim tesisi kurulmuştur. 1712 kw/h üretim 

gerçekleştirilmektedir. 

* 2013 yılında yeni ürün grupları ile ürün Gamı Zenginleştirildi.(Bulgur, Sağlıklı Yaşam Ürünleri, 

Tatlı ve Mutfak Yardımcıları, Karışım Unlar, Premium Makarnalar) 

*  2014 yılında aşurelik buğday, yeni gramajlarda nişasta ve pirinç unları ile ürün ailesi büyüdü. 

*  2015 yılında sağlıklı yaşam ürünleri ve akıllı makarnalar ile ürün ailesi büyüdü. 

*  2016 yılında makarna sosları ürün ailesine katıldı. 

*  2017 yılında glutensiz ürünler, organik ürünler, mürekkep balıklı makarna ve ruşeymli çocuk 

makarnası ile ürün ailesi büyüdü. 

2017 yılı sonrası ihraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli bir gelişme bulunmamaktadır. 

6.1.6. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler: 

http://www.selva.com.tr/
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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: 

Şirket’in finansal tablo dönemleri itibariyle yapmış olduğu yatırım harcamalarına ilişkin bilgiler 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Duran Varlık Yatırımları (TL) 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Arazi ve arsalar 150.254.838 14.004.973 12.691.153 

Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 391.551 391.551 391.551 

Binalar 18.467.000 21.825.000 16.809.820 

Tesis, makine ve cihazlar 40.733.863 29.752.324 29.326.153 

Taşıtlar 2.656.939 707.278 772.057 

Demirbaşlar 2.848.540 2.810.045 2.806.020 

Özel maliyetler - - 11.836 

Toplam 215.352.731 69.491.171 62.808.590 

Aktif Toplamı 400.043.881 712.718.098 577.391.603 

Toplam Aktif İçindeki Payı 54% 10% 11% 

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: 

Halka arz sonrası elde edilecek halka arz geliriyle aşağıda belirtilen yatırımların yapılması 

planlanmaktadır. 

2021 yılı yatırımında yeni müşteri fırsatlarının yakalanması ve karlılık oranının artırılması temel 

hedefler olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda buğday stoklama kapasitesinin 

artırılması ve özel paket tiplerinin portföye eklenmesi planlanmıştır. 

Yatırımın kapsamı 5 ana başlık altında incelenmiş olup bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

1. Çelik Buğday Depolama Silo Yatırımı 

2. İrmik Değirmeni Revizyon Yatırımı 

3. Makarna kapasite artırımı 

4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımları 

5. İyileştirme Yatırımları 

6.2.4. İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: 

Ticaret Bakanlığı’ndan, 2014/6 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlara ilişkin karar 

gereğince, ihracatlarda tonaj üzerinden 48 TL/ton tarımsal iade teşviki alınmaktadır. 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi, Tarımsal Ürün İhracatı yapan firmalara sağlanan bir tür devlet 

yardımıdır. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulamasının amacı, ülkemizin tarımsal 

ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Uygulamasından, ihracatçılar/imalatçılar ve ihracat bağlantılı 

tarımsal üretim sözleşmesi yapmış üreticiler yararlanabilmektedir 
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Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi uygulaması, Para Kredi Koordinasyon Kurulunca yayımlanan 

Kararlar ve Ticaret Bakanlığının bu Kararlara bağlı kalarak hazırladığı Uygulama Usul ve Esasları 

çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yürütülür. 

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: 

Şirket, 1988 yılında un üretimi ile gıda sektörüne girmiştir. 1993 yılında 2.un fabrikasını kurarak 

büyümesinin ilk adımlarını atan Şirket, ilerleyen yıllarda ise sırasıyla irmik ve makarna üretimine 

de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90’ın üzerinde ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Bu hızlı 

büyümede geliştirdiği teknolojik alt yapı, kalite anlayışı, ürün çeşitliliği gibi detaylar da Şirket’e 

ivme kazandırmıştır. Konya OSB’de yer alan fabrika alanında; makarna ve irmik üretim tesisleri, 

Ar-Ge un değirmeni, un paketleme tesisi, depolar, genel müdürlük ve diğer idari ofisleri 

bulunmaktadır. Şirket’in fabrikası 34.561 m² üzerinde, 16.382 m² kapalı alana sahiptir. Mevcut 

açık alan ve kapalı alanlar kapasite artırmaya uygun olup, gerek un irmik gerekse makarna 

kapasitesi yeni hat yatırımları ve revizyonlar ile %40 artırılabilir durumdadır. 

A. Üretim Tesis Kapasiteleri; 

Un değirmeni  : 125 ton / gün buğday kırma kapasitesi  

İrmik değirmeni    : 340 ton / gün buğday kırma kapasitesi  

Makarna Fabrikası  : 210 ton/gün ( 4 hat )  

Paketleme tesisi  : 20 ton/gün ( 6 adet farklı özelliklerde paketleme makinesi )  

Kojenerasyon santrali  : 1712 KW (1,712MW) 

Şirket’in İtalyan teknolojisi ile kurulmuş olan üretim hatları tümüyle bilgisayar kontrollü olarak 

çalışmaktadır. Şirket’in ürünleri Alman teknolojisi ve İtalyan teknolojisi paketleme üniteleri ile 

paketlenmektedir. Üretimden paketleme aşamasına geçen tüm ürünler robotlar tarafından 

paketlenmekte, kolilenmekte ve palet yerleşimi yapılarak tüketiciye ulaştırılacağı şekle 

getirilmektedir. Ürünlerin kalite kontrolü ise yüksek teknolojili laboratuvarlar tarafından dikkatle 

gerçekleştirilmektedir ve müşterilerine en sağlıklı şartlarda ulaştırılmaktadır. Teknolojiyi üretimin 

her alanında kullanan Şirket, bünyesinde bulunan kojenerasyon tesisi sayesinde fabrikasında 

kullandığı elektrik ve ısı enerjisini kendisi üretmekte ve enerji giderlerinden de tasarruf 

sağlamaktadır. 

Şirket’in uluslararası platformlarda kalite ve lezzeti tescillenmiş durumdadır. Merkezi Brüksel’de 

bulunan Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki 

yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne 2019 yılında 7. kez layık görülmüştür. Aynı 

zamanda, üst üste yedi kez Üstün Lezzet Ödülü’nün sahibi olduğu için, Türkiye’de ve Dünya’da 

‘Diamond Ödülü’nü almaya hak kazanan ilk makarna markası olmuştur. 

TUBİTAK projesi olarak Akıllı Makarna ailesine katılan Ruşeymli Makarna ile 1961 yılından bu 

yana faaliyet gösteren, Dünya’nın en prestijli kurumlarından olan Monde Selection’ın tüketici 

ürünleri testlerinden geçerek 2016 yılında ‘Gümüş’ madalyanın, 2017 yılında da 8x30 Pratik 

Buğday Ruşeymi ile Diyet ve Sağlık Ürünleri kategorisinde ‘Büyük Altın’ madalyasının ve 2018 

yılında Gıda kategorisinde Kalamar mürekkebi Spagetti ile ‘Bronz’ madalyanın sahibi olmuştur. 

Şirket, 22 üreticinin bulunduğu makarna ve çok sayıda üreticinin bulunduğu paket un sektörlerinde 

pazar payı bakımından ilk 10 içerisinde yer almaktadır.1 

                                            
1 Kaynak:Euromonitor 
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Faaliyetlerine un üretimi ile başlayan şirket, zamanla makarna ve irmiğin yanında aşağıdaki 

tabloda detayı verilen birçok yeni ürünü de tüketicisi ile tanıştırmıştır. 

 

DİĞER ÜRÜNLER 

Premium ürünler (lazanya, tagliatelle, mürekkep balıklı makarna) 

Çabuk pişen makarna 

Akıllı makarna serisi (ruşeymli, yulaflı, tam buğday, sebzeli makarnalar, 

ruşeymli çocuk makarnası) 

Organik ürünler (makarna, irmik) 

Glutensiz ürünler (makarna, un) 

Sağlıklı yaşam ürünleri (yulaf kepeği, buğday rüşeymi) 

Makarna sosları 

Anadolu lezzetleri ( mantı, köy eriştesi) 

Özel unlar (Kekun, tam buğday unu, kepekli un, çavdarlı un) 

Bulgur 

Tatlı yardımcıları (pirinç unu, mısır ve buğday nişastası) 

Kaplama grubu (mısır ve galeta unu) 

B. Üretim ve Satışlar 

Şirket’in ana ürün grupları itibariyle son üç yıllık dönemde yurt içi ve yurtdışı satış gelirlerinin 

dökümü aşağıdaki gibidir. 

 

  Ürün 2018 Oran 2019 Oran 2020 Oran 

Yurt Dışı 

İrmik 5.402.575 8% 5.135.336 8% 7.132.610 7% 

Makarna 58,477,226 88% 58.350.582 88% 94.207.106 88% 

Un 1.499.192 2% 539.714 1% 926.231 1% 

Diğer 1.307.141 2% 2.328.615 4% 4.193.486 4% 

Yurt Dışı 

Toplam 
  66.686.134 100% 66.354.247 100% 106.459.433 100% 

          Ürün 2018   2019   2020   

Yurt İçi 

İrmik 7.932.119 7% 4.429.122 5% 8.004.758 6% 

Makarna 35.042.592 30% 15.728.608 18% 47.851.021 37% 

Un 17.817.174 15% 5.119.562 6% 7.647.509 6% 

Diğer 54.853.392 47% 63.257.953 71% 66.969.447 51% 

Yurt İçi 

Toplam 
  115.645.277 100% 88.535.245 100% 130.472.735 100% 

        
Genel Toplam   191.875.702   160.513.362   237.223.777   

Şirket, tablodan da görülebileceği gibi makarnada ihracat ağırlıklı çalışmaktadır. 2018, 2019 ve 

2020 yıllarında makarna ihracatının toplam ihracattan elde edilen satış gelirine oranı %89 olarak 

gerçekleşmiştir. Şirket’in yurtdışı satışlarının toplam satışlara oranı 2018 yılında %39,7, 2019 

yılında %44,8 ve 2020 yılında %45 olmuştur. Yurt içi satışlarının toplam satışlara oranı ise 2018, 

2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla %60.3, %55.2 ve %55 olmuştur. 

Şirket’in ürün bazlı detaylandırılmış üretim ve miktarı ve satış gelirleri ise aşağıdaki gibidir. 
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-   Yurt içi Üretim Miktarları 

Miktar (Kg) Yurt İçi 
2018 Oran 2019 Oran 2020 Oran 

Yan Ürün     27.353.575  31,69%     13.689.593  24,33%     20.387.694  31,87% 

Ticari Buğday Satışı     21.315.164  24,69%     29.020.794  51,57%     18.209.909  28,47% 

Makarna     19.847.737  22,99%      5.485.573  9,75%     14.765.648  23,08% 

Diğer      1.900.891  2,20%      4.209.340  7,48%      5.090.669  7,96% 

Un      9.871.206  11,44%      1.914.219  3,40%      2.625.416  4,10% 

İrmik      4.454.567  5,16%      1.495.935  2,66%      2.324.234  3,63% 

Anadolu Lezzetleri         287.050  0,33%         118.728  0,21%         149.042  0,23% 

Tatlı Grubu         292.953  0,34%         102.597  0,18%         134.343  0,21% 

Kaplama Grubu         242.960  0,28%           96.308  0,17%         123.071  0,19% 

Organik Ürünler         136.947  0,16%           48.169  0,09%           93.601  0,15% 

Karışım Unları           99.927  0,12%           49.618  0,09%           25.981  0,04% 

Akıllı Makarna         107.005  0,12%             4.633  0,01%             9.128  0,01% 

Selva Special           18.744  0,02%             4.648  0,01%             7.231  0,01% 

Glutensiz Ürünler           28.508  0,03%             6.853  0,01%             6.653  0,01% 

Bakliyat         291.374  0,34%           24.149  0,04%             5.630  0,01% 

Sağlıklı Yaşam Grubu           67.330  0,08%             4.816  0,01%             4.258  0,01% 

Makarna Sosu             2.977  0,00%             1.568  0,00%               486  0,00% 

Toplam   86.318.914  100%   56.277.540  100%   63.962.994  100% 

-   Yurt Dışı Üretim Miktarları 

 Miktar (Kg) Yurt Dışı 
2018 Oran 2019 Oran 2020 Oran 

Makarna     25.429.143  88,65%     19.706.249  90,45%     23.266.819  90,49% 

İrmik      1.981.572  6,91%      1.500.000  6,88%      1.673.660  6,51% 

Makarna Sosu             3.682  0,01%           53.180  0,24%           64.848  0,25% 

Un         934.274  3,26%         233.084  1,07%         309.076  1,20% 

Selva Special           28.500  0,10%           46.074  0,21%           55.110  0,21% 

Akıllı Makarna           38.492  0,13%           76.427  0,35%         114.293  0,44% 

Tatlı Grubu               875  0,00% - -           58.590  0,23% 

Bakliyat         169.498  0,59%           98.920  0,45%           96.200  0,37% 

Organik Ürünler           21.204  0,07%           22.470  0,10%           56.994  0,22% 

Glutensiz Ürünler             1.147  0,00%             1.365  0,01%             6.721  0,03% 

Anadolu Lezzetleri             1.920  0,01%               160  0,00%             4.280  0,02% 

Kaplama Grubu             1.486  0,01%               450  0,00%             3.018  0,01% 

Sağlıklı Yaşam Grubu                 36  0,00% - -               604  0,00% 

Karışım Unları           71.544  0,25%           49.200  0,23%             2.718  0,01% 

Diğer             3.080  0,01% - - - - 

Toplam   28.686.453  100%   21.787.580  100%   25.712.931  100% 
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-    Yurt İçi Satış Gelirleri (Ürün Bazlı) 

Satış Gelirleri 

TL)    Yurt içi 
2018 Oran 2019 Oran 2020 Oran 

Makarna        35.042.592  30,30%     15.728.608  17,77%       47.851.021  36,68% 

Ticari Buğday 

Satışı        22.803.372  19,72%     44.593.805  50,37%       33.542.204  25,71% 

Yan Ürün        23.196.141  20,06%   14.565.560  16,45%       27.769.240  21,28% 

Diğer          7.932.119  6,86%      4.429.122  5,00%         8.004.758  6,14% 

Un        17.817.174  15,41%      5.119.562  5,78%         7.647.509  5,86% 

İrmik          1.413.233  1,22%      1.235.560  1,40%         1.913.657  1,47% 

Anadolu 

Lezzetleri          1.377.942  1,19%         708.516  0,80%           975.591  0,75% 

Tatlı Grubu          1.378.123  1,19%         744.089  0,84%           968.228  0,74% 

Kaplama 

Grubu          1.003.296  0,87%         558.505  0,63%           712.600  0,55% 

Organik 

Ürünler             518.006  0,45%         245.458  0,28%           526.845  0,40% 

Karışım Unları             280.148  0,24%         109.551  0,12%           126.644  0,10% 

Akıllı Makarna             201.268  0,17%           70.442  0,08%           117.373  0,09% 

Selva Special             293.162  0,25%         170.581  0,19%           111.598  0,09% 

Glutensiz 

Ürünler          1.089.778  0,94%         108.213  0,12%             93.879  0,07% 

Bakliyat             521.427  0,45%           44.525  0,05%             73.308  0,06% 

Sağlıklı Yaşam 

Grubu             743.491  0,64%           77.475  0,09%             28.672  0,02% 

Makarna Sosu              34.004  0,03%           25.673  0,03%               9.608  0,01% 

Toplam    115.645.277  100%   88.535.245  100%   130.472.735  100% 

Şirket’in yurt içi satışlarında 2020 yılında yan ürünler (toplam satış gelirine oranı %37), buğday 

(toplam satış gelirine oranı %26) ve makarna satışları (toplam satışlara oranı %21,3) ağırlık 

kazanmıştır.  2019 yılındaki satış gelirleri toplam satış gelirleri içerisindeki %50,4’lük pay ile 

ticari buğday satışlarından oluşmuştur. 

-   Yurt Dışı Satış Gelirleri (Ürün Bazlı) 

Satış Gelirleri 

(TL) Yurt Dışı 
2018 Oran 2019 Oran 2020 Oran 

Makarna        58.477.226  87,69%     58.350.582  87,94%       94.207.106  88,49% 

İrmik          5.402.575  8,10%      5.135.336  7,74%         7.132.610  6,70% 

Makarna Sosu              37.235  0,06%         714.062  1,08%         1.080.255  1,01% 

Un          1.499.192  2,25%         539.714  0,81%           926.231  0,87% 

Selva Special             296.338  0,44%         597.389  0,90%           874.345  0,82% 

Akıllı Makarna             162.690  0,24%         413.684  0,62%           687.601  0,65% 

Tatlı Grubu                7.829  0,01%  -  -           534.656  0,50% 

Bakliyat             452.999  0,68%         286.141  0,43%           430.756  0,40% 

Organik Ürünler             122.957  0,18%         149.289  0,22%           415.949  0,39% 

Glutensiz 

Ürünler              14.943  0,02%           31.504  0,05%             99.123  0,09% 

Anadolu 

Lezzetleri                9.034  0,01%               857  0,00%             26.567  0,02% 

Kaplama Grubu              14.154  0,02%             5.249  0,01%             21.617  0,02% 

Sağlıklı Yaşam 

Grubu                   211  0,00%  -  -             11.430  0,01% 
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Karışım Unları             175.715  0,26%         130.439  0,20%             11.187  0,01% 

Diğer              13.038  0,02%  -  -  -  - 

Toplam      66.686.134  100%   66.354.247  100%   106.459.433  100% 

Şirket’in yurt dışı satışlarında makarna ürünü her üç yılda da ön plana çıkmaktadır. 2018, 2019 ve 

2020 yıllarında makarna satışlarının toplam satışlara oranı sırasıyla %87,7, %88 ve %88,5 olarak 

gerçekleşmiştir. 

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: 

İHRACAT2 

Türkiye’de üretim gösteren 22 tane makarna üreticisinin toplam üretim kapasitesi 2.500.000 ton 

civarındadır. Bu kapasitenin büyük bir çoğunluğu ihracatta kullanılmaktadır. TÜİK verileri 

kapsamında 2019 yılında 1.273 bin Ton, 609 milyon Dolar olan makarna ihracatı 2020 yılında 

miktar olarak 2019 yılına göre %15,7 artışla 1.474 bin ton olurken değer olarak artış yıllık bazda 

%25,5 artışla 764 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı ihracat verilerinde Türkiye 

makarna birim satış fiyatı 518 dolar/ton iken Selva Gıda San. A.Ş. olarak birim satış fiyatı 597 

dolar/ton olarak gerçekleşmiştir. Sektörde faaliyet gösteren rakiplerine göre gerek katma değerli 

üretmiş olduğu ürünler gerekse hedef pazarı itibari ile avantajlı durumdadır.  

Birçok sektör Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılını büyük kayıplarla kapatırken, makarna 

sektörü bu süreçte başarılı bir sınav verdi. 

2020 yılı başından itibaren Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını, gerek 

üretim ve tedarik zincirine gerekse lojistik başta olmak üzere uluslararası ticarete olumsuz 

yansımaları nedeniyle, birçok sektörde hammadde ve ürün tedarikinde zorlukları ve fiyat 

artışlarını beraberinde getirdi. 

Mart ayında ülkemizde ilk vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte, tarım ve gıda üretiminin 

önemi bir kez daha ortaya çıkarken, makarna sektörü bu süreçte öne çıkan sektörlerin başında 

geldi. Artan taleple market raflarında en fazla rağbet gören gıdalardan birisi makarna olurken, 

üretimlerini kesintisiz sürdüren makarna üreticisi firmalar, yeterli ürünü, zamanında ve eksiksiz 

olarak tüketiciye sundu. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun dış ticaret verileri de, Türkiye Makarna Sektörünün, içerde 

tüketicinin ihtiyacını karşılarken, ihracatını artırmayı başardığını da ortaya koydu. 

Salgın ortamında dünyada artan talebi doğru bir şekilde değerlendiren makarna sektörü ihracatını 

hem miktar hem değer bazında artırırken, bu durum, ihracat birim fiyatına sınırlı yansıdı. 

                                            
2 https://musad.org/wp-content/uploads/2021/02/Makarna-Sektor-Raporu-12-Aylik-2020.pdf 

https://musad.org/wp-content/uploads/2021/02/Makarna-Sektor-Raporu-12-Aylik-2020.pdf
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Makarna ihracatı yıllara göre incelendiğinde birim ihracat fiyatının 700 dolar/ton seviyelerinden 

450 dolar seviyelerine gerilediği görüldü. 2011 yılından bugüne elde edilen en yüksek yıllık değer 

714 dolar/ton ile 2013 yılı olurken en düşük birim ihracat değeri 458 dolar/ton ile 2018 yılında 

elde edildi. 2019 yılı itibarı ile durum buğdayı maliyetlerinin yükselmesi ile ihracat birim fiyatı da 

artarken 2020 yılı Aralık ayı itibarı ile 518 dolar/ton seviyesinde gerçekleşti. 

 

 

2020 yılı Ocak - Aralık döneminde miktar olarak en fazla ihracat 221 bin ton ile Venezuela ile 

yapılırken bu ülkeyi sırasıyla Somali ve Gana ülkeleri takip etti. Değer olarak ihracatta ilk sırada 

117 milyon dolar ile Venezuela yer alırken ikinci sırada Somali üçüncü sırada ise Japonya yer aldı. 

2020 yılında en çok ihracat yapılan 10 ülke verisine birim fiyat bazında bakıldığında 755 dolar/ton 

ile Japonya ilk sırada yer alırken, 442 dolar ile Benin en düşük ihracat fiyatına sahip ülke oldu. 
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2020 yılı Aralık ayında miktar olarak en fazla ihracat 21 bin ton ile Venezuela gerçekleştirirken bu 

ülkeyi Nijer ve Somali takip etmektedir. Aralık ayında en çok ihracat yaptığımız 10 ülke arasında 

birim fiyat bazında bakıldığında ise 683 dolar/ton ile Japonya ilk sıradadır. Bu ülkeyi 583 

dolar/ton ile Venezuela ve 476 dolar/ton ile Nijer takip etmektedir. En düşük fiyat ise 439 

dolar/ton ile Angola gerçekleştirmektedir. 

 

Makarna ihracatı yıllara göre değerlendirildiğinde 2020 yılı Ekim ayında elde edilen 81,26 milyon 

dolarlık ihracat şimdiye kadar yapılan en yüksek ihracat değeri oldu. Birim ihracat fiyatı aylara 

göre değerlendirildiğinde ise yine 544 dolar/ton ile Ağustos ayında son yılların en yüksek değerini 

aldı. 
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Yıllara göre aylık ihracat miktarlarına bakıldığında en yüksek ihracatın 2020 yılı Ekim ayında 

160,51 bin ton, sonraki en yüksek ikinci ihracatın ise Aralık ayında elde edilen 143,3 bin tonluk 

değerin olduğu görülmektedir. 

 

 

Dünya’da makarna ürünlerine olan talep, artan gelir düzeyi ile birlikte batı tarzı yemek 
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alışkanlıklarına yönelen tüketici tercihi ve bu ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici olması, kolay 

hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı istikrarlı bir artış 

göstermektedir. Makarna ürünlerinin üretiminin temel hammaddesi olan durum buğdayına 

bağımlılığı ve makarnalık sert buğday türünün dünyanın belirli bölgelerinde yetişiyor olması bu 

ürünlerin talep edildiği ancak üretimin yurt içi talebi karşılamaya yetmediği veya hiç üretimin 

yapılmadığı ülkeleri net ithalatçı konumuna sokmaktadır. Ülkeler bazı zamanlarda kendi iç 

pazarlarında ürün çeşitliliğini sağlamak amacıyla da ithalat yapabilmektedir. 

Türkiye dünya makarna ihracatında söz sahibi ülkelerden birisidir. Ülkemizin dünya makarna 

ihracatından aldığı pay 1992–1997 yılları arasında devamlı artarak 1996 yılında %2,9 ve 1997 

yılında da %3,5’a ulaşmıştır. Ülkemiz 1996 ve 1997 yıllarında İtalya ve Çin’in ardından en büyük 

3’üncü ihracatçı ülke konumuna yerleşmiştir.  1998 yılında İtalya ve ABD’nin ardından 3’üncü 

önemli ülke konumunu sürdüren Türkiye bu yıldan itibaren ihracatımızda kaydedilen düşüşlerle 

birlikte dünya makarna ürünleri ticaretinde önemli ölçüde gerilemiştir. Ancak, Türkiye’nin 

Ortadoğu ve Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönelmesi sonucu özellikle 2003 yılından sonra 

makarna ihracatı hızlı bir biçimde artış kaydetmiş, 2005 yılına gelindiğinde Türkiye dünya 

makarna ihracatı sıralamasında tekrar ilk on ülke içerisine girmiştir.  

Trademap verilerine göre 1902.19 GTİP'li makarna ihracatında Türkiye 2019 yılında %28,1'luk 

(2018 yılı %26,9) bir payla İtalya'nın ardından ikinci sıradadır. Ancak 20 bin tonun üzerinde 

ihracat yapmış ülkelere arasında 475 $/ton birim ihracat değeri ile sonuncu sıradadır. 

 

ÜRETİM-TÜKETİM 

Günümüzde Türk makarna sanayi içerisinde bölgesel talebi karşılamaya yönelik çalışan tesislerin 

yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek düzeye gelmiş, üretiminin önemli 

bir bölümünü ihracata yönlendirmiş, büyük entegre tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda 

fabrika faaliyet göstermektedir. Türkiye artık 2,5 milyon tonu aşan kurulu kapasitesi ile dünyanın 

en büyük makarna üreticisi ülkelerinden birisidir.3 

2019 yılında tüm dünyada üretilen makarna miktarı 14,5 milyon ton olarak raporlanmıştır 

Üretimde ilk sırayı % 31 ile Avrupa Birliği almaktadır. İtalya üretim başlığında 3,4 milyon ton ile 

ilk sırada yer alırken, Türkiye 1,9 milyon ton ile 3. sıradadır. Tüketim başlığında ise İtalya kişi 

başına 23,1 kg yıllık makarna tüketimi ile ilk sırada yer almakta, onu 17 kg ile Tunus, 12 kg ile 

Venezuela takip etmektedir. Ülkemizdeki makarna tüketimi ise yıllık kişi başı 7,3 kg’dır. Makarna 

ihracatında Türkiye İtalya’nın ardından 2. sıradaki yerini güçlendirerek korumaktadır. 

                                            
3 https://www.torbalito.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Makarna-Sekt%C3%B6r%C3%BC.pdf 

https://www.torbalito.org.tr/wp-content/uploads/2019/12/Makarna-Sekt%C3%B6r%C3%BC.pdf
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Türkiye’deki kurulu makarna üretim kapasitesi 2,5 milyon ton civarındadır.4 

Türkiye’de kişi başına makarna tüketimi son 15 yılda 4,4 ile 7,3 kg. arasında dalgalanma 

göstermiştir. 2005 yılında kişi başına makarna tüketimi 6,1 kg. iken 2013 yılında 4,4 kg olmuştur. 

2013 yılından sonra kişi başına tüketim artışa geçerek toplanan son veri yılı olan 2019 yılına kadar 

ortalama 6,6 kg. olmuştur. Kişi başı tüketimde 2017 ve 2019 yılları 7,3 kg. 15 yıllık periyotta en 

yüksek değerleri görmüştür. 

 

Euro Monitor verilerine göre iç piyasada ise makarna tüketiminin yıllar itibariyle artış trendinde 

olduğu görülmektedir.  2019 yılında 612,9 bin ton olan iç pazar tüketimi 2020 yılında 734,3 bin 

tona kadar yükselmiştir. Mevcut iç pazarda aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi Selva 

Gıda’nın pazar payı %1.3 ile ilk 10 içerisinde yer almaktadır. 

 

Şirket Adı 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 

Diğer Şirketler 45.7 46.0 26.5 

Barilla Gıda San. ve Tic. A.Ş. 13.6 13.5 18.1 

Nuhun Ankara Makarnası A.Ş. San ve Tic. A.Ş. 10.3 10.2 15.6 

BİM Birleşik Mağazacılık A.Ş. 10.0 9.9 13.2 

Oba Makarnacılık San ve Tic. A.Ş. 8.1 8.0 9.0 

Diğer Özel Markalar 4.4 4.6 6.6 

Tat Gıda San A.Ş. 2.3 2.3 3.7 

Migros Tic. A.Ş. 2.0 2.1 2.9 

Durum Gıda San. ve Tic. A.Ş. 1.4 1.3 2.4 

Selva Gıda San. A.Ş. 1.3 1.2 1.3 

Baykur Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. 0.4 0.3 0.4 

Carrefour SA 0.5 0.5 0.2 

Toplam 100.0 100.0 100.0 

Şirket’in rakiplerine göre avantajlı yanları ve rakiplerine karşı dezavantajları ise aşağıdaki 

gibi sıralanabilir:  

GÜÇLÜ YANLAR 

- Bazı bölge ve ülkelerde oluşmuş marka gücünden dolayı Türkiye ortalama fiyatlarının üzerinde 

fiyatlarla mal satabilme imkânı, 

-  Yurtdışı müşteriler nezdinde, politika ve uygulamalarında istikrarlı olduğu algısı, 

- Kapasite ölçüsünde yurtdışı pazarlara yönelik Private Label üretim gerçekleştirebiliyor olması, 

                                            
4 IPO Verisi 
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-  Uzun yıllara dayalı ihracat bilgi, birikim ve deneyimi, 

-  Yurtdışı pazarlama ve marka yönetimine dönük pozitif yaklaşımı, 

-  Sektörde kaliteli marka algısı, iç piyasada satış büyümesini destekleyici güçlü bir yönüdür. 

-  Yeni ürün geliştirme yeteneği ve sektörde yenilikçi marka algısı iç piyasada satış büyümesini 

destekleyici güçlü bir yönüdür. 

-  Ürün portföyü zenginliği, iç piyasada satış büyümesini destekleyici güçlü bir yönüdür. 

-  Güçlü bayi yapılanması, iç piyasada satış büyümesini destekleyici güçlü bir yönüdür. 

ZAYIF YANLAR 

-  Afrika pazarı için rakiplerimize göre fiyat seviyesinin yüksekliği, 

- “Limana uzaklık” nedeniyle zaman ve maliyet dezavantajının bulunması, 

-  Şirketin, coğrafi konum itibariyle yurtdışı pazarlara dönük kalifiye personel istihdamı zorluğu, 

-  Ürün gamında farklı un tipleri bulunmaması nedeniyle yurtdışı un satışlarının toplam satışlar 

içerisindeki payının düşük kalması, 

- Yurtdışı satışlarının karlılığına ilişkin olarak, olası finansal gelişmeler neticesinde döviz 

pozisyonu kaynaklı kur riskleri. 

-  Yurtiçi satışlarının toplam satışlar içerisinde aldığı oransal payın zayıflığı, pazardaki bilinirlik ve 

ulaşılabilirlik noktasında zayıf bir yönünü oluşturmaktadır. 

-  Yurtiçi pazarlara dönük kalifiye personel istihdam zorluğu, 

-  Yurtiçi satışlara dönük pazarlama ve dağıtım ağının önemli bir parçası olan distribütörlük 

oluşumunun henüz gerçekleştirilmediği bölgelerin varlığı. 

TEHDİTLER 

- Faaliyet gösterdiği sektörlerde yurtdışı pazarlarda rakip firmaların rekabetçi fiyat uygulamaları 

satış hasılat ve miktarlarında düşüşe yol açabilir, 

-  İhracat gerçekleştirdiği mevcut ülkelerdeki gümrük mevzuatlarında oluşabilecek olumsuz 

gelişmeler ve ithalatın yasaklanması, kota uygulamalarının getireceği satış sınırlamaları söz 

konusu olabilir, 

- İhracat yaptığı ülkelerdeki yerel işletmelerin yeni makarna fabrikası yatırımları bölgesel rekabeti 

artırabilir, 

-  Un ihracatı yapabilmek için buğday ithalatının önceden yapılmak zorunda olması, makarna 

ihracatında da Nisan 2021 sonuna kadar bu uygulamanın getirilmiş olması ve Nisan 2021 de 

sürenin uzatılması ihtimali sebebiyle hammadde maliyetlerinde artış söz konusu olabilir. 

-  Hammadde ve girdilerde dünya piyasalarında oluşabilecek büyük çaplı dalgalanmalar, şirketin 

maliyetlerinde artışa sebep olabilir. 

-  AB’deki büyük markaların Türkiye’de fason üretim yaptırmaları nedeni ile kotanın erken 

dolması nedeniyle satış sınırlamaları söz konusu olabilir. 

-  Yurtiçi pazardaki lider markaların pazardaki bilinirlik, ulaşılabilirlik ve fiyat rekabeti noktasında 

güçlü yönleri, 

-  Yurtiçi pazardaki ulusal ve yerel marketler üzerinden ürün satışına ilişkin mliyetlerinin yüksek 

olması ve giderek artması, 

-  Faaliyet gösterdiği sektörün iç piyasada yeterince büyümemesi nedeniyle yaşanan yoğun 

rekabet. 



 

48 

 

 

FIRSATLAR 

-  Şirket’in kazanmış olduğu Monde Selection ve ITQI gibi prestijli ödülleri, uzak doğu 

pazarlarında şirkete yeni fırsatlar sunabilir. 

-  Sahip olduğu ihracat bilgi, birikim ve ürün kalitesi, Amerika gibi potansiyeli olan pazarlarda 

büyüme fırsatı verebilir. 

-  Özellikle Uzak doğu pazarlarında görülen yeni ve farklı ürün taleplerine hızlı cevap verme 

yeteneği bu pazarda yeni satış bağlantıları kurma fırsatı verebilir. 

- Makarna ürün gamında portföy zenginliği, yurtdışı pazarlarında henüz ulaşılamamış müşterilere 

hitap etme kabiliyeti ile yeni satış bağlantıları kurma fırsatı verebilir. 

-  Kişi başına milli geliri yükselen ülkelerde batı tipi beslenme alışkanlığının ve dolayısıyla 

makarna tüketiminin artmasını fırsata çevirebilir. 

-  Dünya’da temel gıda ihtiyacının artan bir ivmeyle devam etmesini fırsata çevirebilir. 

-  Mevcut markalarının büyüme ve gelişme potansiyeli, 

-  Satış hacminin Ev Dışı Tüketim kanalında belirli etkinliklerle büyüme potansiyeli, 

-  Yurtiçi piyasada temel gıda ihtiyacının artan bir ivmeyle devam etmesini fırsata çevirebilir. 

- Yurtiçi pazarlarda bayi ağı olmayan bölgelerde yeni bayiler oluşturmak suretiyle satış hacmini 

artırma imkânı, 

-  Yüksek seviyede kalite ve gıda güvenliği anlayışıyla ürettiği ürünlerin , yurtiçinde yeni neslin 

doğal, katkısız, besleyici gıda tüketimi anlayışına hitap eder nitelikte olması satış hacminin artışını 

destekleyici bir fırsata dönüşebilir. 

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: 

Şirket’in ihracat yaptığı ülkeler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo, 2020 yılı ciroları için 

büyükten küçüğe göre sıralanmıştır. Şirket’in ihracat gelirlerinde Japonya, Güney Kore, Liberya, 

Şili ön plana çıkmaktadır. İhracatın 2018, 2019 ve 2020 toplam cirodaki payı sırasıyla 93,3%, 

94,2% ve 92,9%’dir. Son 3 yıl içinde 83 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. 
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ÜLKELER 2018
İhracat 

Payı

Ciro 

Payı
2019

İhracat 

Payı

Ciro 

Payı
2020

İhracat 

Payı

Ciro 

Payı

JAPONYA 14.129.811   20,8% 19,4% 15.727.013   23,5% 22,2% 34.648.953    34,40% 31,94%

GÜNEY KORE 4.160.375     6,1% 5,7% 4.305.586     6,4% 6,1% 8.119.147      8,06% 7,48%

LÜBNAN - - - - - - 7.699.254      7,64% 7,10%

LİBERYA 2.590.021     3,8% 3,6% 2.737.406     4,1% 3,9% 4.712.072      4,68% 4,34%

ŞİLİ 64.123         0,1% 0,1% 982.655        1,5% 1,4% 4.162.368      4,13% 3,84%

KAMERUN 2.562.496     3,8% 3,5% 2.211.915     3,3% 3,1% 3.385.142      3,36% 3,12%

DOMİNİK CUMH. 1.125.949     1,7% 1,5% 1.569.664     2,3% 2,2% 2.728.200      2,71% 2,51%

K.K. TÜRK CUMH. 2.912.998     4,3% 4,0% 3.169.223     4,7% 4,5% 2.448.000      2,43% 2,26%

ÇİN 1.183.807     1,7% 1,6% 1.555.969     2,3% 2,2% 2.280.445      2,26% 2,10%

MALEZYA 557.933       0,8% 0,8% 807.543        1,2% 1,1% 2.221.780      2,21% 2,05%

RUANDA 891.644       1,3% 1,2% 1.975.766     3,0% 2,8% 2.114.010      2,10% 1,95%

TAYVAN 3.847.167     5,7% 5,3% 3.056.672     4,6% 4,3% 1.920.339      1,91% 1,77%

ARNAVUTLUK 533.762       0,8% 0,7% 1.148.241     1,7% 1,6% 1.709.936      1,70% 1,58%

MALİ 403.627       0,6% 0,6% 717.810        1,1% 1,0% 1.470.058      1,46% 1,36%

KENYA 964.843       1,4% 1,3% 385.855        0,6% 0,5% 1.306.179      1,30% 1,20%

GABON 779.981       1,2% 1,1% 668.444        1,0% 0,9% 1.177.718      1,17% 1,09%

GÜNEY AFRİKA 200.657       0,3% 0,3% 944.086        1,4% 1,3% 1.150.540      1,14% 1,06%

İSRAİL 657.636       1,0% 0,9% 810.381        1,2% 1,1% 1.027.241      1,02% 0,95%

ENDONEZYA 1.426.250     2,1% 2,0% 953.977        1,4% 1,3% 997.997         0,99% 0,92%

MORİTANYA 716.908       1,1% 1,0% 985.362        1,5% 1,4% 937.378         0,93% 0,86%

MARİTUS 637.527       0,9% 0,9% 922.425        1,4% 1,3% 898.382         0,89% 0,83%

IRAK 228.843       0,3% 0,3% 237.843        0,4% 0,3% 892.266         0,89% 0,82%

NORVEÇ - - - - - - 799.458         0,79% 0,74%

VENEZUELA 661.789       1,0% 0,9% 1.318.563     2,0% 1,9% 785.587         0,78% 0,72%

ÜRDÜN 284.627       0,4% 0,4% 419.747        0,6% 0,6% 739.395         0,73% 0,68%

JAMAIKA 434.411       0,6% 0,6% 983.100        1,5% 1,4% 722.320         0,72% 0,67%

SUDAN 126.557       0,2% 0,2% 548.933        0,8% 0,8% 712.630         0,71% 0,66%

UKRAYNA 537.342       0,8% 0,7% 735.758        1,1% 1,0% 670.269         0,67% 0,62%

HİNDİSTAN 829.531       1,2% 1,1% 942.459        1,4% 1,3% 533.040         0,53% 0,49%

DUBAI 291.604       0,4% 0,4% 249.852        0,4% 0,4% 525.495         0,52% 0,48%

VİETNAM 255.098       0,4% 0,4% 321.838        0,5% 0,5% 516.528         0,51% 0,48%

NEPAL 314.776       0,5% 0,4% 358.075        0,5% 0,5% 510.232         0,51% 0,47%

AVUSTRALYA 264.164       0,4% 0,4% 432.071        0,6% 0,6% 497.137         0,49% 0,46%

YEMEN 558.706       0,8% 0,8% 610.255        0,9% 0,9% 485.645         0,48% 0,45%

FİLİSTİN 335.209       0,5% 0,5% 433.095        0,6% 0,6% 465.671         0,46% 0,43%

HONG KONG 492.689       0,7% 0,7% 852.374        1,3% 1,2% 441.269         0,44% 0,41%

SURİNAM 150.581       0,2% 0,2% 287.094        0,4% 0,4% 433.341         0,43% 0,40%

PAKİSTAN - - - - - - 425.330         0,42% 0,39%

TRINIDAD VE TOBAGO 242.781       0,4% 0,3% 366.197        0,5% 0,5% 283.176         0,28% 0,26%

KOSOVA 134.512       0,2% 0,2% 397.685        0,6% 0,6% 263.496         0,26% 0,24%

İHRACAT (TL)
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BURKINA FASO 197.421       0,3% 0,3% - - - 249.225         0,25% 0,23%

MALDİVLER 158.129       0,2% 0,2% 215.108        0,3% 0,3% 228.464         0,23% 0,21%

TOGO 683.532       1,0% 0,9% 298.931        0,4% 0,4% 203.690         0,20% 0,19%

HOLLANDA - - - 405.581        0,6% 0,6% 201.295         0,20% 0,19%

SOMALİ 331.525       0,5% 0,5% - - - 193.461         0,19% 0,18%

İSVEÇ 53.698         0,1% 0,1% - - - 185.595         0,18% 0,17%

SIERRE LEONE - - - - - - 180.215         0,18% 0,17%

NİJER 11.317.909   16,7% 15,6% 7.821.892     11,7% 11,0% 175.655         0,17% 0,16%

LİBYA - - - - - - 162.182         0,16% 0,15%

TAYLAND 188.948       0,3% 0,3% 151.448        0,2% 0,2% 147.547         0,15% 0,14%

BULGARİSTAN - - - 241.656        0,4% 0,3% 147.403         0,15% 0,14%

URUGUAY 109.851       0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 115.910         0,12% 0,11%

KATAR 548.113       0,8% 0,8% 102.404        0,2% 0,1% 103.206         0,10% 0,10%

GANA 857.456       1,3% 1,2% - - - 101.495         0,10% 0,09%

BOSNA HERSEK 54.779         0,1% 0,1% 73.253         0,1% 0,1% 85.948           0,09% 0,08%

SİNGAPUR 55.419         0,1% 0,1% - - - 81.630           0,08% 0,08%

KORE - - - - - - 73.907           0,07% 0,07%

SUUDİ ARABİSTAN 49.625         0,1% 0,1% - - - 73.684           0,07% 0,07%

AZERBAYCAN - - - - - - 69.195           0,07% 0,06%

FİLDİŞİ - - - - - - 68.378           0,07% 0,06%

KANADA 97.457         0,1% 0,1% 182.085        0,3% 0,3% 64.238           0,06% 0,06%

NİJERYA 2.302.264     3,4% 3,2% - - - - - -

LÜBNAN 1.060.556     1,6% 1,5% 1.350.255     2,0% 1,9% - - -

SENEGAL 499.779       0,7% 0,7% - - - - - -

CEZAYİR 643.890       0,9% 0,9% - - - - - -

CİBUTİ 581.215       0,9% 0,8% 247.965        0,4% 0,3% - - -

ORTA AFRİKA CUMH. 251.328       0,4% 0,3% - - - - - -

UGANDA 167.549       0,2% 0,2% - - - - - -

İSPANYA 151.466       0,2% 0,2% 190.383        0,3% 0,3% - - -

KONGO 195.978       0,3% 0,3% - - - - - -

İNGİLTERE 146.755       0,2% 0,2% - - - - - -

ALMANYA 125.408       0,2% 0,2% - - - - - -

BURUNDİ 79.522         0,1% 0,1% - - - - - -

MADAGASKAR 47.430         0,1% 0,1% - - - - - -

ÇAD 54.764         0,1% 0,1% - - - - - -

PANAMA - - - 196.819        0,3% 0,3% - - -

AMERİKA 63.921         0,1% 0,1% - - - - - -

HAITI - - - 93.739         0,1% 0,1% - - -

EKVATOR GİNESİ 45.175         0,1% 0,1% - - - - - -

TÜRKMENİSTAN 83.151         0,1% 0,1% 36.993         0,1% 0,1% - - -

MISIR 49.847         0,1% 0,1% 79.963         0,1% 0,1% - - -

BANGLADESH 51.572         0,1% 0,1% - - - - - -

BREZİLYA 19.571         0,0% 0,0% - - - - - -

Toplam İhracat 67.815.737 100% 93,3% 66.819.407 100% 94,2% 100.729.748 100% 92,9%

Türkiye (İhracat Kayıtlı Satışlar 4.892.275   7% 4.141.357   6% 7.753.722     7%

Toplam Satışlar 72.708.012 100% 70.960.764 100% 108.483.470 100%  

Şirket’in son üç yıldaki ilk 10 müşterisi ve elde edilen hasılat tutarları ile toplam hasılata oranları 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

2018 

Şirket Toplam 

İlk 10 Müşteri 

Toplamındaki 

Payı 

Toplam 

Hasılattaki 

Oranı 

FY Fayoun 03. B.P 1048 Garre 140 Gbogbamou     12.152.937  15% 7% 

Sürücü Toprak Mahsülleri Tic.ve Gıda San. A.Ş.     11.203.791  14% 6% 

Erser Grup Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.      9.273.383  12% 5% 

Gıdasan İhtiyaç Maddeleri İmalat ve Pazarlama A.Ş.      8.838.878  11% 5% 

Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.      7.946.860  10% 4% 

Toprak Tarım Hayvancılık. Gıda İlt. Nkl. Paz.      7.895.315  10% 4% 
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San.Ltd. Şti. 

Barilla Gıda A.Ş      7.594.273  10% 4% 

Asahi Holdings Co. Ltd.      5.866.812  7% 3% 

Kobe Bussan Co. Ltd.      4.767.217  6% 3% 

Ottogi Corporation      3.983.632  5% 2% 

İLK 10 MÜŞTERİ TOPLAM HASILAT   79.523.097  100% 44% 

2018 YILI TOPLAM HASILAT 182.331.441   100% 

 

2019 

Şirket Toplam 

İlk 10 Müşteri 

Toplamındaki 

Payı 

Toplam 

Hasılattaki 

Oranı 

Erser Grup Tarım Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.         34.394.134  38% 22% 

Asahi Holdings Co. Ltd.         11.923.914  13% 8% 

Gıdasan İhtiyaç Maddeleri İmalat ve Pazarlama A.Ş.           8.905.652  10% 6% 

FY Fayoun 03. B.P 1043 Garre 140 Gbogbamou           8.467.871  9% 5% 

Sürücü Toprak Mahsülleri Tic.ve Gıda San. A.Ş.           5.882.800  7% 4% 

Erişler Gıda San. ve Tic. A.Ş.           5.346.396  6% 3% 

Toprak Tarım Hayvancılık. Gıda İlt. Nkl. Paz. 

San.Ltd. Şti.           4.979.878  6% 3% 

Ottogi Corporation           4.208.680  5% 3% 

Şevket Hançerli Tic. Ltd.           3.169.223  4% 2% 

Selçuk Tarım Ürünleri ve Gıda Mad. Paz. İç ve Dış 

Tic. Ltd Şti.           3.154.929  3% 2% 

İLK 10 MÜŞTERİ TOPLAM HASILAT       90.433.477  100% 58% 

2019 YILI TOPLAM HASILAT 154.889.492     

 

2020 

Şirket Toplam 

İlk 10 Müşteri 

Toplamındaki 

Payı 

Toplam 

Hasılattaki 

Oranı 

Mir Trade Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.         25.736.836  20% 11% 

Şok Marketler Ticaret A.Ş.         19.597.326  15% 8% 

Asahi Holdings Co. Ltd.         16.064.837  12% 7% 

Tugba Trading Co. Ltd.         13.087.120  10% 6% 

Gıdasan İhtiyaç Maddeleri İmalat ve Pazarlama A.Ş.         12.302.326  10% 5% 

Sürücü Toprak Mahsülleri Tic.ve Gıda San. A.Ş.         11.542.699  9% 5% 

Ottogi Corporation           8.047.697  6% 3% 

Celine Co.           7.946.880  6% 3% 

Toprak Tarım Hayvancılık. Gıda İlt. Nkl. Paz. San.Ltd. 

Şti.           7.762.612  6% 3% 

Selçuk Tarım Ürünleri ve Gıda Mad. Paz. İç ve Dış Tic. 

Ltd Şti.           6.992.916  5% 3% 

İLK 10 MÜŞTERİ TOPLAM HASILAT     129.081.249  100% 54% 

2020 YILI TOPLAM HASILAT 236.932.168   100% 

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

hakkında bilgi: 

Yukarıda Risk Faktörleri başlıklı 5. bölümde Şirket’e ve faaliyetlerine ilişkin riskler, Şirket’in 

içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler, ihraç edilecek paylara ilişkin riskler ve bu kapsam dışında 

kalan diğer riskler ile bu risklerin olası etkileri detaylı olarak açıklanmıştır. İlgili bölümde yer alan 

risk faktörleri dışında yukarıda 7.1 ve 7.2.’de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan 
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etkilenmesine sebep olacak bir unsurun mevcut olmadığı düşünülmektedir. Diğer pazarlarda 

olduğu gibi Şirket’in faaliyet gösterdiği pazarlarda da sel, deprem, yangın gibi olağanüstü 

durumlarda faaliyet pazarlarında daralma görülmesi ihtimal dâhilindedir. Doğal afetler sonucu 

Şirket’in üretim tesislerinde oluşabilecek hasarlar tedarik zincirini etkileyebilir. 

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’in ürettiği ürünler ve markaları, faaliyetleri ve satışları açısından önem arz etmektedir. 

Şirket, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 21/04/2017 tarihinde aldığı TR 2014 10643 A2 yayın 

no.lu “Isıl işlem görmüş defitinize buğday rüşeymi” buluşuna dair patent sahibidir. Buluş, buğday 

rüşeyminin, stabilize edilmesini sağlamak üzere, ısıl işleme tabi tutulması; ısıl işlem görmüş 

buğday rüşeyminin, içerisinde bulunan fitik asidin* parçalanmasını sağlamak üzere, defitinize 

edilmesi; defitinizasyonun ardından, rüşeymin kurutulması, işlem adımlarını içeren, 

biyoyararlılığı** yüksek buğday rüşeymi üretim metodu ile ilgilidir. İlgili patent 7 yıl süre ile 

geçerlidir.  

Şirket ayrıca yine Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 23/07/2018 tarihinde aldığı TR 2014 10732 

A2 yayın no.lu “Isıl işlem görmüş defitinize buğday ruşeymi katkılı makarna” buluşuna dair patent 

sahibidir. Buluş, Gıda sektöründe tüketilmek üzere, stabilize edilmek üzere, ısıl işleme tabi 

tutulan; ve; ısıl işlemin ardından, içerisinde bulunan fitik asidin parçalanmasını sağlamak üzere, 

defitinize edilen, buğday rüşeyminin, irmik ile karıştırılması; karışıma vital gluten ve enzim ilave 

edilerek, yoğrulması; homojen bir hamur elde edildikten sonra, kalıptan geçirilerek 

şekillendirilmesi; şekillendirildikten sonra, kurutulması; ya da yaş makarna olarak pastörize edilip 

modifiye atmosfer paketleme yöntemi ile ambalajlanması; işlem adımlarını içeren bir makarna 

üretim metodu ile ilgilidir.  

* Fitik Asit: Bitki hücrelerinde fosforun depo formudur. Tahılların antibesinsel öğesi olarak da 

bilinen fitik asit tahıllarda ve kurubaklagillerde bulunan toplam fosforun yaklaşık %80’ini 

oluşturur. Fitik asit; baklagiller, tahıllar, çeşitli tohumlar, bazı meyve ve sebzeler gibi çeşitli 

besinlerde ve bütün bitkisel hücrelerde bulunabilen organik bir bileşiktir. Fitik asit bulunduran 

besinlere örnek olarak; yeşil fasulye, badem, ceviz, barbunya, nohut, mercimek, tam tahıl, yulaf, 

kepek verilebilir. 

**Biyoyararlılık: Sindirilen besinin vücutta kullanılabilen veya depolanabilen miktarını ifade 

eder. 

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 

Yukarıda 6.2.1. ve 6.2.2. başlıkları altında ihraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yapılan 

açıklamaların kaynağı MÜSAD Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği’nin 2020 yılı Ocak-

Aralık dönemine ait sektör raporunun verilerinden oluşmaktadır. Bahsi geçen rapora 

https://musad.org/wp-content/uploads/2021/02/Makarna-Sektor-Raporu-12-Aylik-2020.pdf  

internet adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca sektör ile ilgili olarak https://www.trademap.org 

internet adresindeki verilerden de faydalanılmıştır. Şirket’in yurt içi firmalar içerisindeki 

durumunu gösteren tablo için https://www.euromonitor.com/  adresinden elde edilen veriler 

kullanılmıştır. Buradan elde edilen verileri içeren rapor kamuya açık ve serbestçe erişilebilir 

olmadığı için sunulamamaktadır. 

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi: 

Yoktur. 

7.7. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme 

haline ilişkin bilgiler: 

Yoktur. 

https://musad.org/wp-content/uploads/2021/02/Makarna-Sektor-Raporu-12-Aylik-2020.pdf
https://www.trademap.org/
https://www.euromonitor.com/
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8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER 

8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, 

ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri: 

İttifak Holding A.Ş. (İttifak Holding), Şirketin ana hissedarıdır. Şirket’in sermayesinin % 95,24’ü 

İttifak Holding’e aittir. 

İttifak Holding, 18 Mayıs 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirket 

Türkiye’de kayıtlı olup merkez adresi, Musalla Bağları Mah. Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi 

No:2 Kat:36 Selçuklu – Konya’dır. İttifak Holding’in sermayesi 384.000.000 TL dir. İttifak 

Holding halka açık bir şirket olup, Şirket’in pay senetleri 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren Borsa 

İstanbul’da işlem görmektedir. 01.04.2021 tarihinden bu yana ana pazarda işlem görmektedir. 

İttifak Holding, gruba bağlı tüm şirketlere yönetim danışmanlığı hizmeti sunmakta olup Şirket ile 

ilişkisi de bu kapsamdadır. İttifak Holding grubu içinde Perakende, Gıda, İnşaat, Makine, Enerji, 

Ticaret, Hizmet ve Organizasyon faaliyetleri bulunmaktadır. 2020 yılı finansal tablolarına göre, 

İttifak Holding’in aktif büyüklüğü 2.958.098.257 TL ve net satış hasılatı 824.863.903 TL’dir. 

2020 yılında, Şirket’in, İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 8,31 ve satış hasılatı 

içindeki payı % 27,12’dir. İttifak Holding bünyesindeki şirketler ise aşağıdaki gibidir. 

İmaş Makine Sanayi A.Ş.: İttifak Holding bünyesinde, 1989 yılında kurulmuştur. İmaş, tahıl 

değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şerit ve daire testere 

tezgâhları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral markalarıyla faaliyet 

göstermekte olup, profesyonel kadrosu ile bu sektörlere değer katmaktadır. Şirketin İmaş Makina 

Sanayi A.Ş. ’den değirmen malzeme ve ekipmanlarının alımı, üretim hattı makine yedek parçaları 

temininden kaynaklı ilişkisi bulunmaktadır. 2020 yılında İmaş Makina Sanayi A.Ş.’nin İttifak 

Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 9,92 ve satış hasılatı içindeki payı % 23,82’dir. 

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.: 1993 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, İttifak 

Holding’in tarım hayvancılık alanında faaliyet gösteren, güvenilir ve sağlıklı ürünleri ile tanınan 

markasıdır. Şirketle herhangi bir ticari ilişkisi bulunmamaktadır. 2020 yılında Selet Entegre Et ve 

Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş.’nin İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı %3,41 ve satış 

hasılatı içindeki payı % 9,56’dır. 

Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.: 1991 tarihinde Konya da kurulmuş olup, İttifak Holding’in 

Perakende ve Gayrimenkul yatırımı alanlarında faaliyet gösteren markasıdır. Konya Merkez de 

Kule Site AVM ve Ereğli İlçesinde Ereğli Park Site AVM olmak üzere aktifinde bulunan 2 AVM 

üzerinden kira geliri elde etmektedir.  Uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda sektördeki 

istikrarını ve kurumsal hedeflerini daha da ileri taşımak amacıyla 2011 yılında Borsa İstanbul’da 

işlem görmeye başlayan Adese, 01.04.2021 tarihinden bu yana ana pazarda işlem görmektedir, 

Adese 2020 yılı Aralık ayı itibarı ile, perakende sektöründeki faaliyetlerini sonlandırma kararı 

almış ve hali hazırda sürdürmekte olduğu gayrimenkul yatırım faaliyetlerine ağırlık vermek ve bu 

çerçevede Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. olan ticari unvanını Adese Gayrimenkul Yatırım 

A.Ş. olarak değiştirmek üzere 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda 

bulunmuştur.  Şirketin Adese Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş.’ye makarna, un ve irmik başta olmak 

üzere tüm ürünlerinin satışından kaynaklı ilişkisi bulunmaktadır. 2020 yılında Adese Alışveriş 

Merkezleri Tic. A.Ş.’nin İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 31,41 ve satış hasılatı 

içindeki payı % 25,37’dir. 

Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş.: 1988 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, Altyapı, 

üstyapı, konut, ticari, endüstriyel tesis projeleri gibi inşaat sektörünün her alanında gayrimenkul 

geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. İzahname tarihi itibariyle 

3,5 Milyon metrekareye yakın inşaat gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 15 bin konut inşa etmiştir. Yılda 

2000 konut ve 160 bin metrekare inşaat üretim kapasitesine sahiptir. Bölgesinde yurtdışı 
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yatırımları olan ilk inşaat şirketidir. 2020 yılında Seha İnşaat Müh. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş.’nin 

İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 18,94 ve satış hasılatı içindeki payı % 4,51’dir. 

İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.: 1996 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, Hyundai yetkili bayisi 

olarak oto satışı ve servisi alanında faaliyet göstermektedir. Şirket., İrent Oto Kiralama Tic. A.Ş.’ 

den araç bakım hizmeti almaktadır. Ayrıca Şirket’in sermayesinin % 3,94’ü İrent Oto Kiralama 

Tic. A.Ş.'ne aittir. 2020 yılında İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş.’nin İttifak Holding’in aktif büyüklüğü 

içindeki payı % 0,35 ve satış hasılatı içindeki payı % 4,17’dir. 

*Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş. : 1977 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, yatırım 

ve organizasyon alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik 

A.Ş.’den yönetim danışmanlığı hizmeti almaktadır.  Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş.  ve 

İttifak Holding A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurullarının 24.12.2020 tarihinde almış oldukları karar 

gereği; Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş.’nin İttifak Holding A.Ş. bünyesinde 

kolaylaşmış birleşme yöntemi ile birleşmesi yönünde SPK ve ilgili kurumlar nezdinde başvuruda 

bulunulmuştur. 2020 yılında Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş.’nin İttifak Holding’in 

aktif büyüklüğü içindeki payı % 2,79 ve satış hasılatı içindeki payı % 1,14’dür. 

Belya Turizm İnşaat Enerji Bilişim San. ve Tic. A.Ş.  : 1995 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, 

bilişim ve yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, Belya Turizm İns. Enerji 

Bilişim San.ve Tic. A.Ş.’ den program bakım ve destek faaliyetlerinin alımını yapmaktadır. Ayrıca 

Belya Turizm İnşaat Enerji Bilişim San. ve Tic. A.Ş., Şirket sermayesinin % 0,08’lik bölümüne 

sahiptir. 2020 yılında Belya Turizm İns. Enerji Bilişim San.ve Tic. A.Ş.’nin İttifak Holding’in 

aktif büyüklüğü içindeki payı % 0,14 ve satış hasılatı içindeki payı % 0,23’tür. 

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş.  : 1994 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, gıda ve tarım ürünlerinin 

ihracatı ve ithalatı alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş. ile yurtdışı 

pazarlarda aracı ihracatçı olarak çalışmaktadır. 2020 Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin İttifak 

Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 0,04 ve satış hasılatı içindeki payı % 1,76’dır. 

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. : 1999 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, sigorta aracılık 

hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile 

sigorta hizmetleri alımı yapmaktadır. 2020 yılında AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin 

İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 0,04 ve satış hasılatı içindeki payı % 0,08’dir. 

*Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. : 2012 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, enerji üretim 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Selva Gıda San.A.Ş.,Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. ile 

ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır. Afen Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. ve İttifak Holding A.Ş. 

şirketlerinin Yönetim Kurullarının 24.12.2020 tarihinde almış oldukları karar gereği; Afen Enerji 

Üretim Sanayi Tic. A.Ş. nin İttifak Holding A.Ş. bünyesinde kolaylaşmış birleşme yöntemi ile 

birleşmesi yönünde SPK ve ilgili kurumlar nezdinde başvuruda bulunulmuştur.   

*Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. : 2012 tarihinde Konya’da kurulmuş olup, enerji üretim 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Selva Gıda San.A.Ş., Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. ile 

ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır. Erpa Enerji Üretim Sanayi Tic. A.Ş. ve İttifak Holding A.Ş. 

şirketlerinin Yönetim Kurullarının 24.12.2020 tarihinde almış oldukları karar gereği; Erpa Enerji 

Üretim Sanayi Tic. A.Ş. nin İttifak Holding A.Ş.bünyesinde kolaylaşmış birleşme yöntemi ile 

birleşmesi yönünde SPK ve ilgili kurumlar nezninde başvuruda bulunulmuştur.   

1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. A.Ş. : 2006 tarihinde Konya’da 

kurulmuş olup, İnşaat sektörüne yönelik mühendislik ve danışmanlık alanında faaliyet 

göstermektedir. Şirket, 1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. A.Ş.  ile ticari bir  

ilişkisi bulunmamaktadır. 2020 yılında 1M İnşaat Mimarlık Mühendislik Müteahhitlik Ve Tic. 

A.Ş.’nin İttifak Holding’in aktif büyüklüğü içindeki payı % 0,02 dir. 

Tasfiye Halinde Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. : 2017 tarihinde Konya’da 

kurulmuş olup, tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk alanında faaliyet göstermektedir. Şirket, Selidaş 
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Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.  ile ticari bir  ilişkisi bulunmamaktadır. Selidaş Tarım 

Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin 13.11.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 

Toplantısında şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup, işbu tasfiye kararı 17.11.2020 tarihi 

itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir.  

*İttifak Holding’in bağlı ortaklıkları Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, 

Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi'nin devralınması suretiyle İttifak Holding A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış 

usulde birleşmesi işlemi 09.03.2021 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup 

birleşme işlemi tamamlanmıştır. 

8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü: 

 

Unvan 
Faaliyet 

Konusu 

Etkin Pay 

Tutar / 

Oranı 

Oy Hakkı 

Tutar / 

Oranı 

Sermaye 
Sermaye 

Yedekleri 

Olağan 

Kar/Zarar 

Kuruldu

ğu Ülke 

Sermaye 

Taahhütleri 

Selva İç 

ve Dış 

Ticaret 

A.Ş. 

Gıda ve 

tarım 

ürünleri

nin 

Ticareti 

500 100 500 100 500 - -46.056 Türkiye - 

 

9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER 

9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler: 

9.1.1. 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: 

 

Cinsi 
Edinildiği 

Yıl 
m2 Mevkii 

Net Defter 

Değeri 

(TL) 

Kullanım 

Amacı 

Kiraya 

Verildi ise 

Kiralayan 

Kişi/Kurum 

01.01.2019-

31.12.2019 

01.01.2020-

31.12.2020 

Kira Kira 

Tutarı 

(TL) 

Tutarı 

(TL) 

  Makarna 

Fabrikası 
2008 34.561,80 SELÇUKLU 4.798.500 

Kendi 

Kullanımı 
- - - 

Yem 

Fabrikası 
2020 12.852 BEYŞEHİR 11.022.120 

Ticari 

Fabrika 
Muhtelif Kiracı - - 

Tarla 2020 2.126.244,25 SELÇUKLU 135.565.837 
Kendi 

Kullanımı 
- - - 

Tarla 2020 85.100 SELÇUKLU 26.040.600 
Kendi 

Kullanımı 
- - - 

Tarla 2019 5.576.09 AKÇABAT 223.000 
Kendi 

Kullanımı 
- - - 

Dükkân 2016 804.00 SEYDİŞEHİR 385.000 
Ticari 

Dükkân 

Murat 

ACIYAN 
1,800 2,100 

Konya ili, Selçuklu ilçesi, Kayacık mahallesinde bulunan 27.414,56 m² yüz ölçümlü Makarna 

Fabrikası, Un Değirmeni, İdari Bina ve Buğday Silosu ile 7.147,24 m² yüz ölçümlü Paketleme 

Hattı olarak kullanılmaktadır. Beyşehir İlçesi Hamidiye mahallesinde bulunan 12.852 m² yüz 

ölçümlü Yem Fabrikası Yatay ve Düşey Silo İdari binası ve Arsası kiraya verilmiştir. Seydişehir 

İlçesi Karakavak mahallesinde bulunan 804 m² yüzölçümlü ticari dükkân işletmesi kiraya 

verilmiştir. 

Şirket’in finansal ya da faaliyet kiralaması yoluyla edinilen maddi duran varlığı yoktur. 



 

56 

 

 

 

9.1.2. İhraççının maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm 

hususlar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.1.3. Maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar, ayni haklar ve ipotek tutarları 

hakkında bilgi: 

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde verilen ipotekler aşağıda 

gösterilmiştir. Son finansal durum tablosu tarihinden sonra Şirket’in maddi duran varlıkları 

üzerindeki ipoteklerin durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 

Maddi 

Duran 

Varlık Cinsi 

Kısıtlamanın/Ayni 

Hakkın Türü 

Kimin 

Lehine 

Verildiği 

Nedeni Tutarı (TL) 
Veriliş 

Tarihi 

Beyşehir Yem 

Fabrikası İdari 

Bina 

İPOTEK 

Albaraka 

Türk Katılım 

Bankası A.Ş. 

Yatırım ve 

İşletme 

Sermayesi 

Kredisi 

627.000 30.12.2020 

Beyşehir Yem 

Fabrikası 

Yatay ve 

Düşey Silo 

2.888.000 30.12.2020 

Selva 

Makarna 

Fabrikası ve 

İdari Bina İPOTEK 
Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. 

Yatırım ve 

İşletme 

Sermayesi 

Kredisi 

13.230.000 27.11.2013 

Selva 

Paketleme 

Fabrikası 

3.050.000 27.11.2013 

Sille Sekiler 

İPOTEK 
Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. 

Yatırım ve 

İşletme 

Sermayesi 

Kredisi 

11.000.000 29.12.2020 

Tömek Tarla 15.985.000 30.12.2020 

9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer 

ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

31.12.2020 tarihli değerleme raporu Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 

yapılmıştır.   

Makarna 

Fabrikası
2008 32.626.000 

25.12.2020 

/ OZ-

202000794

Yatırım amaçlı 

değil

Karşılaştırma

(Emsal) ve 

Maliyet 

Yöntemi

24.488.105 4.798.500

Net Defter 

Değeri

Maddi 

Duran 

Varlık 

Cinsi

Edinme 

Tarihi

Ekspertiz 

Değeri

Ekspertiz 

Raporu 

Tarihi ve 

Nosu

Sınıflandırılması 

(Yatırım amaçlı 

olup olmadığı)

MDV 

Değerleme Fon 

Tutarı/Değer 

Düşüklüğü 

Tutarı (TL)

Değerleme 

Yöntemi

Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi
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Yem 

Fabrikası
2020 10.806.000

25.12.2020 

/ OZ-

202000793

Yatırım amaçlı

Karşılaştırma

(Emsal) ve 

Maliyet 

Yöntemi

11.022.120

Tarla-

Tömek
2020 132.908.000

25.12.2020 

/ OZ-

202000796

Yatırım amaçlı 

değil

Karşılaştırma

(Emsal) ve 

Maliyet 

Yöntemi

135.565.837

Tarla-

Sille 

Sekiler

2020 25.530.000

25.12.2020 

/ OZ-

202000795

Yatırım amaçlı

Karşılaştırma

(Emsal) ve 

Maliyet 

Yöntemi

26.040.600

Tarla-

Trabzon
2019 685.000

31.12.2020 

/ OZ-

202000514

Yatırım amaçlı 

değil

Karşılaştırma

(Emsal) 

Yöntemi

223.000

Dükkan 2016 530.000

31.12.2020 

/ OZ-

202000513

Yatırım amaçlı 

değil

Karşılaştırma

(Emsal) ve 

Gelir 

Yöntemi

144.966 385.000

 

9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler: 

9.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla 

ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi: 

Şirket’in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklarının dağılımı aşağıdaki 

gibidir.  

Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

Aktifleştirme 

Tarihi 

Amortisman 

Oranı 

Maliyet 

(TL) 

İtfa Payları 

(TL) 
31.12.2020 

OFFİCE 2003 

PROGRAM LİSANSI 

(6 AD.) 

22.02.2006 7% 3.129 3.108 20 

OFFİCE 2003 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

14.07.2006 7% 649 626 22 

OFFİCE 2003 

PROGRAM LİSANSI 

(2 AD.) 

22.11.2006 7% 1.180 1.113 67 

OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

3.06.2007 7% 930 842 89 

OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

3.12.2007 7% 612 533 79 

OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

13.08.2007 7% 550 492 59 

SOF WINDOWS 

2003 SERVER 

LİSANSI 

21.08.2007 7% 1.450 1.296 154 

OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(SEFA ŞB.) 

26.12.2007 7% 504 439 65 
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MS OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(2 AD.) 

28.01.2008 7% 1.033 895 139 

WINDOWS 2008 

PROGRAM LİSANSI  
18.03.2008 7% 1.957 1.672 284 

ANTİVİRÜS 

PROGRAMI 
18.07.2008 7% 2.003 1.668 336 

MS OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

21.11.2008 7% 1.495 1.211 284 

MS OFFİCE 2007 

PROGRAM LİSANSI 

(1 AD.) 

5.02.2009 7% 712 560 152 

KAREL 10' LU IP 

LİSANSI 
20.04.2009 7% 750 588 162 

MARKA YENİLEME 

(MADRİD - BENGİ) 
11.02.2014 7% 5.233 2.414 2.819 

MARKA YENİLEME 

(AZERBAYCAN-

SELVA) 

9.05.2014 7% 2.028 902 1.126 

MARKA TESCİL 

(TÜRKİYE GENELİ - 

SELVA) 

29.05.2014 7% 8.350 3.713 4.637 

MARKA YENİLEME 

(MALDİVLER-

SELVA) 

19.06.2014 7% 5.207 2.286 2.921 

ÜLKESEL 

MÜRACAT-NEVA-

RUANDA 

11.07.2014 7% 3.776 1.634 2.141 

ÜLKESEL 

MÜRACAT-NEVA-

TAYVAN 

11.07.2014 7% 2.808 1.215 1.592 

ÜLKESEL 

MÜRACAT- BENGİ-

TAYVAN 

11.07.2014 7% 2.808 1.215 1.592 

ÜLKESEL 

MÜRACAT - SELVA 

SERA- 

ENDONEZYA    

11.07.2014 7% 2.489 1.077 1.411 

ÜLKESEL 

MÜRACAT - SELVA 

SERA-TAYVAN 

11.07.2014 7% 2.808 1.215 1.592 

ÜLKESEL 

MÜRACAT-SELVA-

CİBUTİ 

11.07.2014 7% 6.477 2.804 3.673 

ÜLKESEL 

MÜRACAT -SELVA-

KUZEY IRAK 

BÖLGESEL 

YÖNETİM 

11.07.2014 7% 11.563 5.006 6.558 

ÜLKESEL 

MÜRACAT -SELVA-

FİLİSTİN BATI 

ŞERİA 

11.07.2014 7% 2.985 1.292 1.693 
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ÜLKESEL 

MÜRACAT-SELVA-

FİLİSTİN GAZZE 

ŞERİDİ 

11.07.2014 7% 2.463 1.066 1.397 

MARKA TESCİL 

(NEPAL - SELVA ) 
3.02.2015 7% 2.173 856 1.317 

MARKA TESCİL 

(LİBERYA - SELVA) 
3.02.2015 7% 1.595 629 967 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-59 
28.02.2018 33% 4.818 4.684 134 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-59 
28.02.2018 33% 4.818 4.684 134 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-60 
30.04.2018 33% 4.819 4.417 402 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-61 
31.05.2018 33% 4.818 4.282 536 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-62 
30.06.2018 33% 4.671 4.022 649 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-63 
31.07.2018 33% 4.671 3.892 779 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-64 
31.08.2018 33% 4.671 3.762 909 

BELİT PROGRAM 

YAZILIMI-64 
31.08.2018 33% 4.671 3.762 909 

FORTİNET-

FORTİGATE 

NETWORK 100D 

31.12.2018 20% 6.801 2.834 3.967 

BELİT PROGRAM 

YAZILIM 
31.12.2019 25% 50.000 13.542 36.458 

BELİT PROGRAM 

YAZILIM 
31.03.2020 33% 65.000 18.056 46.944 

BELİT PROGRAM 

YAZILIM 
30.06.2020 33% 14.625 2.844 11.781 

BELİT PROGRAM 

YAZILIM 
30.09.2020 33% 48.750 5.417 43.333 

TOPLAM     302.850 118.566 184.283 

Maddi olmayan duran varlıklar için herhangi bir değerleme yapılmamıştır. 

9.2.2. Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve 

faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler: 

Belit bir ERP ürünüdür. İşletmenin tüm süreçlerini içeren uçtan uça uygulama olup, Üretim-

Maliyet Yönetimi, Sipariş, Satın Alma, Stok Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Depo, Mal Kabul, 

Sevk, Satış, Kasa Yönetimi, Muhasebe, Finans, b2B, B2c, Online Satış, El Terminali, e-Devlet 

Süreçleri e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, Banka Online Otomasyon ve müşteri çeki uygulamalarından 

oluşmaktadır. 

9.2.3. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı bilgi 

dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar için 

yapılan geliştirme harcamalarının detayı hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.2.4. Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde 

rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 
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Yoktur. 

9.2.5. Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satışını kısıtlayan sözleşmeler veya 

diğer kısıtlayıcı hükümler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

9.2.6. Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde şerefiye kaleminin bulunması halinde, 

ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla şerefiye 

edinimine yol açan işlemler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

10.1. Finansal durum: 

10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle finansal 

durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin 

nedenleri: 

10.2. Faaliyet sonuçları: 

Bağımsız Denetimden Geçmiş - Konsolide 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
2020/2019 

Değişim 

2019/2018 

Değişim 

Nakit ve Nakit Benzerleri 39.852.709 5.577.416 3.901.632 615% 43% 

Finansal Yatırımlar 402.274 184.697 225.311 118% -18% 

Ticari Alacaklar 26.779.394 14.908.227 18.482.173 80% -19% 

Diğer Alacaklar 38.541.127 625.110.578 483.392.965 -94% 29% 

Stoklar 36.311.898 16.766.782 28.140.363 117% -40% 

Peşin Ödenmiş Giderler 26.648.329 1.694.537 502.647 1473% 237% 

Diğer Dönen Varlıklar 3.969.185 1.834.014 1.960.567 116% -6% 

ARA TOPLAM 172.504.916 666.076.251 536.605.658 -74% 24% 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran 

Varlıklar 
223.000 546.250 - 

-59% - 

TOPLAM DÖNEN 

VARLIKLAR 
172.727.916 666.622.501 536.605.658 

-74% 24% 

Finansal Yatırımlar - 319.625 319.625 - 0% 

Diğer Alacaklar 108.518 108.518 108.518 0% 0% 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 

Yatırımlar 
- 52.650 186.595 

- -72% 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 37.062.720 - - - - 

Maddi Duran Varlıklar 189.959.998 45.490.101 40.039.779 318% 14% 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 184.283 124.269 131.006 48% -5% 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 446 434 422 3% 3% 

TOPLAM DURAN 

VARLIKLAR 
227.315.965 46.095.597 40.785.945 

393% 13% 

TOPLAM VARLIKLAR 400.043.881 712.718.098 577.391.603 -44% 23% 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 20 63.128.970 76.754.439 -100% -18% 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 

Vadeli Kısımları 
144.785.845 61.427.314 100.743.688 

136% -39% 

Ticari Borçlar 13.902.963 26.622.933 21.257.155 -48% 25% 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Kapsamında Borçlar 
844.458 912.479 1.550.790 

-7% -41% 

Diğer Borçlar 1.725.577 347.327.119 251.795.763 -100% 38% 

Ertelenmiş Gelirler 4.690.281 4.738.146 7.866.097 -1% -40% 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.437 23.529 - 1389% - 

Kısa Vadeli Karşılıklar 682.023 751.595 1.149.631 -9% -35% 
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TOPLAM KISA VADELİ 

YÜKÜMLÜLÜKLER 
166.981.604 504.932.085 461.117.563 

-67% 10% 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.574.071 145.174.934 60.690.194 -7% 139% 

Diğer Borçlar 2.656.360 - - - - 

Uzun Vadeli Karşılıklar 2.371.471 1.309.817 1.311.579 81% 0% 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.729.853 3.649.455 2.261.892 2% 61% 

TOPLAM UZUN VADELİ 

YÜKÜMLÜLÜKLER 
143.331.755 150.134.206 64.263.665 

-5% 134% 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 310.313.359 655.066.291 525.381.228 -53% 25% 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 89.730.522 57.615.380 51.958.995 56% 11% 

Ödenmiş Sermaye 65.000.000 65.000.000 65.000.000 0% 0% 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 

22.758.078 25.132.237 20.359.119 

-9% 23% 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış 

Yedekler 
1.174.034 1.174.034 1.174.034 

0% 0% 

Diğer Yedekler - 142.683 142.683 - 0% 

Geçmiş Yıllar Zararları -32.996.745 -34.226.161 -40.905.259 -4% -16% 

Net Dönem Karı 33.795.155 392.587 6.188.418 8508% -94% 

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - 36.427 51.380 - -29% 

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 89.730.522 57.651.807 52.010.375 56% 11% 

TOPLAM KAYNAKLAR 400.043.881 712.718.098 577.391.603 -44% 23% 

Dönen Varlıklar, 2018 yılında 536,61 milyon TL iken 2019 yılında % 24,23 artış ile 666,62 

milyon TL olarak gerçekleşen dönen varlıklar 2020 yılında % 74,09 azalış ile 172.73 milyon 

TL’ye düşmüştür. 

Dönen varlıklar içerisindeki önemli değişimlerin temel sebebi; İlişkili Taraflardan Diğer 

Alacaklar kaleminin 2019 yılında 624,49 milyon TL iken, 2020 yılında yaklaşık 38,12 milyon 

TL’ye düşmesidir. İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar kalemindeki %93,90 oranındaki bu azalışın 

temel sebepleri;  ilişkili taraflara olan borçların alacaklar ile netleştirilmesi, ilişkili taraflardan 

gerçekleştirilen nakit tahsilatlar ve yatırım amaçlı gayrimenkul ve maddi duran varlık alımlarıdır.  

624,49 milyon TL olan İlişkili taraflardan diğer alacak hesabında, 31.12.2020 tarihli Bağımsız 

Denetim Raporunun “2.2.Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti” bölümünde yer alan 

netleştirme/mahsup esaslarına uygun olarak 285.02 milyon TL Borç/Alacak netleştirme işlemi 

yapılmıştır. Dönem içinde İlişkili taraflardan 132,11 milyon TL nakit tahsilat yapılmıştır. Ayrıca 

dönem içinde İlişkili taraflardan 169,24 milyon TL duran varlık alımı yapılmıştır. 

2019 yılında 5,58 milyon TL olan Nakit ve Nakit Benzerleri kaleminin 2020 yılında % 614,53 

artış ile 39,85 milyon TL’ye çıkmasının temel sebebi; ilişkili taraflardan olan diğer alacaklara 

mahsuben yapılan tahsilatların bir kısmının banka mevduatı olarak değerlendirilmesidir.  

2019 yılında 14,91 milyon TL olan Ticari Alacaklar kaleminin 2020 yılında % 79,61 artışla 

26,78 milyon TL ‘ye çıkmasının temel sebebi;  2019 yılında 154,9, milyon TL olarak gerçekleşen 

satış hasılatının 2020 yılında %.52,97 artışla 236,9 milyon TL olarak gerçekleşmiş olmasıdır. 

2019 yılında 1,69 milyon TL olan Peşin Ödenmiş Giderler kaleminin 2020 yılında 26,64 milyon 

TL’ ye çıkmasının temel sebebi; İlişkili taraflardan olan alacaklara mahsuben gerçekleştirilen 

tahsilatların bir kısmı ile; Aralık 2020 döneminde un ve makarna ihracatında Ticaret Bakanlığı’nca 

Dâhilde İşleme İzni Kapsamında, üretimde ithal buğday kullanma zorunluluğu getirilmesi 

nedeniyle; yapılacak buğday ithalatında birim fiyatın sabitlenmesi amacıyla tedarikçilere sipariş 

avansı ödemesinde bulunulmasıdır. 

2019 yılında 16,77 milyon TL olan Stoklar kaleminin 2020 yılında % 117,36 artışla 36,31 milyon 

TL ‘ye çıkmasının temel sebebi; 2020 yılı son döneminde ilişkili taraflardan yapılan tahsilatın bir 

kısmıyla peşin ve avantajlı fiyatlardan hammadde temin edilmiş olmasıdır. 
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Duran Varlıklar, 2018 yılında 40,79 milyon TL iken 2019 yılında  % 13,01 artış ile 46,10 milyon 

TL olarak gerçekleşen duran varlıklar 2020 yılında % 393,14 artış ile 227,32 milyon TL olmuştur. 

Duran varlıklar içerisindeki önemli değişimlerin temel sebebi; 2020 yılı içerisinde değerleme 

raporuna istinaden İlişkili taraflardan satın alınan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller hesabına ve 

Maddi Duran Varlıklar hesabına kaydedilen duran varlıklardır.  

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler, 2018 yılında 461,12 milyon TL iken 2019 yılında % 9,50 

artış ile 504,93 milyon TL olarak gerçekleşen toplam kısa vadeli yükümlülükler 2020 yılında % 

66,93 azalış ile 166,98 milyon TL’ye düşmüştür. 

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler içerisindeki önemli değişimlerin temel sebebi; İlişkili 

Taraflara Diğer Borçlar kaleminin 2019 yılında 347,16 milyon TL iken, 2020 yılında 139.000 

TL’ye düşmesidir. İlişkili Taraflara Diğer Borçlar kalemindeki bu azalışın temel sebebi;  ilişkili 

taraflara olan diğer borçların, Dönen Varlıklar içerisindeki İlişkili taraflardan diğer alacaklar ile 

netleştirilmesidir.  

2019 yılında 63,14 milyon TL olan Kısa Vadeli Borçlanmalar kaleminin 2020 yılında 20 TL 

olarak gerçekleşmesinin sebebi, 2020 yılında yeniden yapılandırılan Kısa Vadeli Banka 

Borçlarının, Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları kalemine aktarılmasıdır.  Aynı 

sebeple 2019 yılında 61,43 milyon TL olan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 

kalemi, 2020 yılında 144,79 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2019 yılında 26,62 milyon TL olan Ticari Borçlar kaleminin 2020 yılında % 47,75 azalışla 13,90 

milyon TL olarak gerçekleşmesinin sebebi,  ilişkili taraflardan olan diğer alacaklara mahsuben 

yapılan tahsilatların bir kısmı ile Ticari Borçların ödenmesidir.  

Şirket’in 2019 ve 2018 yıllarına ait kısa vadeli borçlanmaları içerisinde kullanılan Avro ve ABD 

Doları para birimi krediler de mevcuttur. Uzun vadeli kredilerin TL ve Avro cinsinden detayları 

aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Para Birimi

Ortalama 

Etkin Faiz 

Oranı

Orijinal 

Tutar
TL Tutar

Ortalama 

Etkin Faiz 

Oranı

Orijinal 

Tutar
TL Tutar

TL 17,31% 247.254 247.254 19,73% 14.223.454 14.223.454

ABD Doları 3,02% 1.013.898 6.022.759 4,56% 1.020.143 5.366.873

Avro 2,22% 8.549.448 56.858.957 5,94% 9.422.174 56.796.869

Toplam 63.128.970 76.387.196

31.12.2019 31.12.2018

Kısa vadeli Finansal Yükümlülükler

 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler, 2018 yılında 64,26 milyon TL iken 2019 yılında % 

133,63 artış ile 150,13 milyon TL olarak gerçekleşen toplam uzun vadeli yükümlülükler 2020 

yılında % 4,53 azalış ile 143,33 milyon TL’ye düşmüştür. 

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler içerisindeki önemli değişimlerin temel sebebi; 2018 yılında 

60,69 milyon TL olan Uzun Vadeli Borçlanmalar kaleminin, 2019 yılında % 139,20 artışla 145,17 

milyon TL,  2020 yılında % 7,87 azalışla 134,57 milyon TL olarak gerçekleşmesidir. 2019 

yılındaki %139,20 oranındaki artışın temel sebebi, kısa vadeli banka borçlarının 

yapılandırılmasıdır. 

Şirket’in 2020, 2019 ve 2018 yıllarına ait uzun vadeli borçlanmaları içerisinde kullanılan Avro 

para birimi krediler de mevcuttur. Uzun vadeli kredilerin TL ve Avro cinsinden detayları aşağıdaki 

tablodaki gibidir. 
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Para Birimi

Ortalama 

Etkin Faiz 

Oranı

Orijinal 

Tutar
TL Tutar

Ortalama 

Etkin Faiz 

Oranı

Orijinal 

Tutar
TL Tutar

Ortalama 

Etkin Faiz 

Oranı

Orijinal 

Tutar
TL Tutar

TL 12,75% 179.759.067 179.759.067 17,72% 174.971.315 174.971.315 16,59% 102.091.772 102.091.772

Avro 3,60% 11.057.055 99.600.849 3,86% 4.756.102 31.630.933 4,63% 9.844.411 59.342.110

Toplam 279.359.916 206.602.248 161.433.882

Uzun vadeli kredilerin kısa 

vadeli kısmı
144.785.845 61.427.314 100.743.688

Toplam Uzun Vadeli 

Finansal Yükümlülükler
134.574.071 145.174.934 60.090.194

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler

 

 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Toplam kısa ve uzun vadeli borçlanmalar 279.359.936 269.731.218 238.188.321 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri 39.852.709 5.577.416 3.901.632 

Net finansal borç 239.507.227 264.153.802 234.286.689 

Özkaynaklar, 2018 yılında 52,01 milyon TL iken 2019 yılında % 10,85 artış ile 57,65 milyon TL 

olarak gerçekleşen Özkaynaklar 2020 yılında % 55,65 artış ile 89,73 milyon TL’ye çıkmıştır. 

Özkaynaklar kalemindeki artışın temel sebebi; 2019 ve 2020 yıllarında sağlanan net dönem 

karlarıdır.  

Bilanço Oran Analizleri 

a-) Cari Oran: Kısa vadeli borçların ödenmesine bir zorluğun olup olmadığını gösterir.  

b-) Asit-Test Oranı: Dönen varlıklardan stokların çıkarılması sonucu elde edilen değerin kısa 

vadeli yabancı kaynaklara bölünmesi ile bulunur. 

 c-) Nakit Oranı: İşletmeye hiçbir nakit girişi olmaması durumunda elde bulunan nakitler ve 

menkul kıymetlerle kısa vadeli borçların ne kadarının ödenebileceğini gösterir. 

 

Likidite Oranları 

Oranlar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli 

Yükümlülükler) 
1,03 1,32 1,16 

Asit-Test Oranı ((Dönen Varlıklar- 

Stoklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 
0,82 1,29 1,10 

Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri/Kısa 
Vadeli Yükümlülükler) 

   0,24 0,01    0,01 

Mali Yapı Oranları: 

Şirket’in kaynak yapısını ve Şirket’in varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranlarda karşılandığını 

gösteren oranlardır. Bu oranlar ile bir ölçüde Şirket’in uzun vadeli borçlarını ödeme gücü gibi mali 

yapı durumu analiz edilebilir. 

a-) Kaldıraç Oranı: Varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 

b-) Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının kısa vadeli 

yükümlülüklerle fonlandığını gösterir. 

c-) Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının uzun vadeli 

yükümlülüklerle fonlandığını gösterir. 
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d-) Özkaynaklar/Toplam Varlıklar: Varlıkların yüzde kaçının öz kaynaklarla fonlandığını 

gösterir.  

Mali oranların yıllara göre değişimini aşağıdaki tablodaki gibidir. 

Mali Oranlar 

Oranlar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam 

Varlıklar) 
0,78 0,92 0,91 

Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,42 0,71 0,80 

Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,36 0,21 0,11 

Özkaynaklar/Toplam Varlıklar 0,22 0,08 0,09 

Alacak Devir Gün Sayısı (Ticari Alacaklar/Net 

Satışlar*365) - Gün 
41 35 37 

Stok Devir Gün Sayısı (Stoklar/Satışların 

Maliyeti*365) - Gün 
71 43 69 

Borç Devir Gün Sayısı (Borçlar/Satışların 

Maliyeti*365) - Gün 
27 68 52 

10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle faaliyet 

sonuçlarına ilişkin bilgi: 

Aşağıda yer alan tablolar, Şirket’in 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020, 

dönemlerine ait konsolide kar/zarar tablosunu içermektedir. Tablolar aynı zamanda, söz konusu 

her bir kalemin bir önceki yıla göre değişimini de göstermektedir. 

 

Bağımsız Denetimden Geçmiş - Konsolide 

Kar veya Zarar Tablosu 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
2020/2019 

Değişim 

2019/2018 

Değişim 

Hasılat 236.932.168 154.889.492 182.331.411 53,0% -15,1% 

Satışların Maliyeti -186.234.925 -142.240.781 -148.701.216 30,9% -4,3% 

Brüt Kar 50.697.243 12.648.711 33.630.195 300,8% -62,4% 

Genel Yönetim Giderleri -9.781.679 -5.617.533 -7.791.252 74,1% -27,9% 

Pazarlama Giderleri -10.969.691 -6.886.962 -14.614.579 59,3% -52,9% 

Araştırma ve Geliştirme Giderleri -30.246 -207.459 -176.104 -85,4% 17,8% 

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.588.160 6.921.552 17.721.425 9,6% -60,9% 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -5.347.837 -6.385.968 -10.928.931 -16,3% -41,6% 

Esas Faaliyet Karı 32.155.950 472.341 17.840.754 6707,8% -97,4% 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 422.172 62.320 8.475 577,4% 635,3% 

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen 

Yatırımların Karlarından 

(Zararlarından) Paylar 

- -122.596 -96.845 - 

26,6% 

Faaliyet Karı 32.578.122 412.065 17.752.384 7806,1% -97,7% 

Finansman Gelirleri 79.638.703 36.535.421 92.518.486 118,0% -60,5% 

Finansman Giderleri -68.245.158 -36.397.952 -98.605.181 87,5% -63,1% 

Vergi Öncesi Kar 43.971.667 549.534 11.665.689 7901,6% -95,3% 

Vergi Gideri/Geliri           

Dönem Vergi Gideri -9.578.372 -94.916 - 9991,4% - 

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -598.140 -76.984 -5.490.347 677,0% -98,6% 

Net Dönem Karı 33.795.155 377.634 6.175.342 8849,2% -93,9% 

Dönem Karının Dağılımı           

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - -14.953 -13.076 - 14,4% 

Ana Ortaklık Payları 33.795.155 392.587 6.188.418 8508,3% -93,7% 

Pay Başına Kazanç 0,52 0,01 0,10     
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Bağımsız Denetimden Geçmiş - Konsolide 

Kar veya Zarar 

Tablosu 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

31.12.2020 

Hasılata 

Oranı 

31.12.2019 

Hasılata 

Oranı 

31.12.2018 

Hasılata 

Oranı 

Hasılat 236.932.168 154.889.492 182.331.411 100,0% 100,0% 100,0% 

Satışların Maliyeti -186.234.925 -142.240.781 -148.701.216 78,6% 91,8% 81,6% 

Brüt Kar 50.697.243 12.648.711 33.630.195 21,4% 8,2% 18,4% 

Genel Yönetim 

Giderleri 
-9.781.679 -5.617.533 -7.791.252 

4,1% 3,6% 4,3% 

Pazarlama Giderleri -10.969.691 -6.886.962 -14.614.579 4,6% 4,4% 8,0% 

Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri 
-30.246 -207.459 -176.104 

0,0% 0,1% 0,1% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Gelirler 
7.588.160 6.921.552 17.721.425 

3,2% 4,5% 9,7% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Giderler 
-5.347.837 -6.385.968 -10.928.931 

2,3% 4,1% 6,0% 

Esas Faaliyet Karı 32.155.950 472.341 17.840.754 13,6% 0,3% 9,8% 

Yatırım 

Faaliyetlerinden 

Gelirler 

422.172 62.320 8.475 

0,2% 0,0% 0,0% 

Faaliyet Karı 32.578.122 412.065 17.752.384 13,7% 0,3% 9,7% 

Finansman Gelirleri 79.638.703 36.535.421 92.518.486 33,6% 23,6% 50,7% 

Finansman Giderleri -68.245.158 -36.397.952 -98.605.181 28,8% 23,5% 54,1% 

Vergi Öncesi Kar 43.971.667 549.534 11.665.689 18,6% 0,4% 6,4% 

Vergi Gideri/Geliri             

Dönem Vergi 

Gideri 
-9.578.372 -94.916 - 

4,0% 0,1% - 

Ertelenmiş Vergi 

(Gideri) Geliri 
-598.140 -76.984 -5.490.347 

0,3% 0,0% 3,0% 

Net Dönem Karı 33.795.155 377.634 6.175.342 14,3% 0,2% 3,4% 

Kontrol Gücü 

Olmayan Paylar 
- -14.953 -13.076 

- 0,0% 0,0% 

Ana Ortaklık Payları 33.795.155 392.587 6.188.418 14,3% 0,3% 3,4% 

Pay Başına Kazanç 0,52 0,01 0,10       

Şirketin bağımsız denetiminden geçmiş mali tablolarında, 2018 yılında 182.3 milyon TL olan satış 

hasılatı,  2019 yılında %15,05 azalış ile 154,9 milyon TL olarak; 2020 yılında %.52,97 artışla 

236,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılındaki artış, 2018 yılı satış hasılatına kıyasla % 

29,95 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatı kaleminde 2019 yılında gerçekleşen düşüşün temel 

sebebi; 2019 yılında yurtiçinde yoğun olarak yaşanan rekabetçi fiyat politikaları nedeni ile, yurtiçi 

makarna satışlarının 2018 yılına kıyasla % 55,11 oranında düşmesidir. 2020 yılında gerek Covid -

19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinin sınırlı etkisi, gerekse de şirketin 2019 yılında 

yurtiçi makarna piyasasında yaşanan yoğun rekabete uyum sağlayacak politikaları geliştirebilmiş 

olması nedeniyle, yurtiçi makarna satış hasılatı 2018 yılına kıyasla %36,55; 2019 yılına kıyasla 

%204,23 oranında artış göstermiştir.  

Şirketin 2018 yılında 70,56 milyon TL olan yurtdışı satışlarının, 2019 yılında 70,94 milyon TL, 

2020 yılında ise 106,46 milyon TL olarak gerçekleşmiş olması, 2020 yılındaki Satış Hasılatındaki 

%48,53 oranında artışın diğer bir temel sebebidir. Bu artışta, şirketin Japonya, Lübnan, Güney 

Kore ve Şili pazarlarına gerçekleştirdiği satışlardaki artış etkili olmuştur. Japonya pazarında 2019 

yılında 16,85 milyon TL olan satış hasılatı, 2020 yılında %104,80 artışla 34,51 milyon TL, 

Lübnan pazarında 2019 yılında 1,41 milyon TL olan satış hasılatı, 2020 yılında % 443,44 artışla 

7,71 milyon TL, Güney Kore pazarında 2019 yılında 4,49 milyon TL olan satış hasılatı, %80,74 

artışla 8,13 milyon TL, Şili pazarında 2019 yılında 1,04 milyon TL olan satış hasılatı, %298,99 

artışla 4,17 milyon TL olmuştur. 

Şirketin 2018 yılında % 18,44 olan brüt satış karlılığı, 2019 yılında yurtiçinde yaşanan yoğun 

rekabet nedeniyle % 8,17 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında pandemi sürecinin sınırlı etkisi ve 
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şirketin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan yoğun rekabete uyum sağlayacak politikaları 

geliştirebilmiş olması nedeniyle brüt satış karlılığı % 21,40 seviyesine ulaşmıştır. 

Şirketin 2018 yılında % 9,78 olan faaliyet karlılığının, 2020 yılında %13,57 olarak 

gerçekleşmesinin temel sebebi, 2018 yılında satış hasılatına göre %8,66 olan faaliyet giderlerinin 

2020 yılında %7,82 olarak gerçekleşmesidir.   

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Hasılat 236.932.168 154.889.492 182.331.411 

Faaliyet Karı (Esas Faal. Diğer 

Gelir-Giderler Hariç) 
29.915.627 -63.243 11.048.260 

Amortisman 2.443.142 2.109.376 2.013.658 

FAVÖK 32.358.769 2.046.133 13.061.918 

FAVÖK Marjı 13,66% 1,32% 7,16% 

Şirket’in 2019 yılında FAVÖK marjı %1,32 iken 2020 yılında FAVÖK marjı %13,7 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu artışta 2020 yılında gerek Covid -19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi 

sürecinin sınırlı etkisi, gerekse de şirketin 2019 yılında yurtiçi makarna piyasasında yaşanan yoğun 

rekabete uyum sağlayacak politikaları geliştirebilmiş olması nedeniyle oluşan nakit akışının etkisi 

ve sabit maliyetler nedeniyle maliyetlerde gözlenen sınırlı artışın etkisi bulunmaktadır. 

 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Özkaynak Karlılık Oranı (ROE) 37,66% 0,66% 11,87% 

Aktif Karlılık Oranı (ROA) 8,45% 0,05% 1,07% 

Şirket’in 2018 yılında 11,9% olan öz kaynak karlılığı 2019 yılında 0,66% ‘ya geriledikten sonra 

2020 yılında 37,7%’ye yükselmiştir. 2019 yılında bu oranın düşüşüne yaşanan rekabetçi fiyat 

politikaları nedeniyle düşen hasılatın net kara olan olumsuz etkisi neden olurken 2020 yılındaki 

yükselişte Covid-19 salgınının sınırlı etkisi yanında rekabetçi politikalarda sağlanan iyileşme ile 

sağlanan güçlü satış hasılatının yarattığı nakit akışı ve net karda sağlanan iyileşme önemli etken 

olmuştur. 

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin 

nedenlerine ilişkin açıklama:  

Şirketin bağımsız denetiminden geçmiş mali tablolarında, 2018 yılında 182.3 milyon TL olan satış 

hasılatı,  2019 yılında %15,05 azalış ile 154,9 milyon TL olarak; 2020 yılında %.52,97 artışla 

236,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılındaki artış, 2018 yılı satış hasılatına kıyasla % 

29,95 olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatı kaleminde 2019 yılında gerçekleşen düşüşün temel 

sebebi; 2019 yılında yurtiçinde yoğun olarak yaşanan rekabetçi fiyat politikaları nedeni ile, yurtiçi 

makarna satışlarının 2018 yılına kıyasla % 55,11 oranında düşmesidir. 2020 yılında gerek Covid -

19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinin sınırlı etkisi, gerekse de şirketin 2019 yılında 

yurtiçi makarna piyasasında yaşanan yoğun rekabete uyum sağlayacak politikaları geliştirebilmiş 

olması nedeniyle, yurtiçi makarna satış hasılatı 2018 yılına kıyasla %36,55; 2019 yılına kıyasla 

%204,23 oranında artış göstermiştir.  

Şirketin 2018 yılında 70,56 milyon TL olan yurtdışı satışlarının, 2019 yılında 70,94 milyon TL, 

2020 yılında ise 106,46 milyon TL olarak gerçekleşmiş olması, 2020 yılındaki Satış Hasılatındaki 

%48,53 oranında artışın diğer bir temel sebebidir. Bu artışta, şirketin Japonya, Lübnan, Güney 

Kore ve Şili pazarlarına gerçekleştirdiği satışlardaki artış etkili olmuştur. Japonya pazarında 2019 

yılında 16,85 milyon TL olan satış hasılatı, 2020 yılında %104,80 artışla 34,51 milyon TL, 

Lübnan pazarında 2019 yılında 1,41 milyon TL olan satış hasılatı, 2020 yılında % 443,44 artışla 
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7,71 milyon TL, Güney Kore pazarında 2019 yılında 4,49 milyon TL olan satış hasılatı, %80,74 

artışla 8,13 milyon TL, Şili pazarında 2019 yılında 1,04 milyon TL olan satış hasılatı, %298,99 

artışla 4,17 milyon TL olmuştur. 

10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya 

etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler: 

Ülkenin ithalat politikalarındaki değişiklikler şirketin en önemli girdisi olan buğdayın yurtiçi ve 

yurtdışından daha yüksek maliyetle temin edilmesine yol açabilir. Nitekim Aralık 2020 döneminde 

un ve makarna ihracatında Ticaret Bakanlığı’nca Dâhilde İşleme İzni Kapsamında, üretimde ithal 

buğday kullanma zorunluluğu getirilmiş olması nedeniyle geçici olarak hammadde tedariki sorunu 

yaşanmıştır. Bunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve finansal 

koşullarının bir sonucu olarak döviz kurundaki dalgalanmalar, yurtdışından hammadde temin 

maliyeti ve ihraç ürünlerinin satış hasılatı üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler doğurabilmekte ve 

bu durumda şirket faaliyetlerinin finansal sonuçlar üzerinde etkili olabilmektedir. 

10.3. İhraççının borçluluk durumu 

 

Borçluluk Durumu 
31.12.2018 

Tutar (TL ) 
31.12.2019      

Tutar (TL ) 
31.12.2020  

Tutar (TL ) 

Kısa vadeli yükümlülükler 
                 

461.117.563  

                 

504.932.085  

                

166.981.604  

 Teminatlı 
                    

461.117.563  

                    

504.932.085  

                   

166.981.604  

Garantisiz/Teminatsız                      -                          -                          -     

 Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların 

kısa vadeli kısımları hariç) 

                   

64.263.665  

                 

150.134.206  

                

143.331.755  

 Teminatlı 
                      

64.263.665  

                    

150.134.206  

                   

143.331.755  

 Garantisiz/Teminatsız              -                  -                  -     

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 
                 

525.381.228  

                 

655.066.291  

                

310.313.359  

 Özkaynaklar 
                   

52.010.375  

                   

57.651.807  

                  

89.730.522  

 TOPLAM KAYNAKLAR 
                 

577.391.603  

                 

712.718.098  

                

400.043.881  

 

Net Borçluluk Durumu 
31.12.2018 Tutar 

(TL ) 
31.12.2019 Tutar 

(TL ) 
31.12.2020Tutar 

(TL ) 

 A. Nakit 
                        

3.901.632  

                        

5.577.416  
                     39.852.709  

 B. Nakit Benzerleri       

 C. Alım Satım Amaçlı Finansal 

Varlıklar 

                          

319.625  

                          

319.625  
 -  

 D. Likidite (A+B+C) 
                        

4.221.257  

                        

5.897.041  
                     39.852.709  

 E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar -  -  -  

 F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 
                      

76.754.439  

                      

63.128.970  
                                 20  

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin 

K.Vadeli Kısmı 

                    

100.743.688  

                      

61.427.314  
                   144.785.845  

 H. Diğer Kısa Vadeli Finansal -  -  -  
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Borçlar 

 I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar 

(F+G+H) 

                    

177.498.127  

                    

124.556.284  
                   144.785.865  

 J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk 

(I-E-D) 

                    

173.276.870  

                    

118.659.243  
                   104.933.156  

 K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 
                      

60.690.194  

                    

145.174.934  
                   134.574.071  

 L. Tahviller -  -  -  

 M. Diğer Uzun Vadeli Krediler -  -  -  

 N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk 

(K+L+M) 

                      

60.690.194  

                    

145.174.934  
                   134.574.071  

 O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 
                 

233.967.064  

                 

263.834.177  
                239.507.227  

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI 

11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:  

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in toplam yükümlülükleri 167 milyon TL kısa vadeli, 143,3 

milyon TL uzun vadeli olmak üzere 310,3 milyon TL’dir. Şirket’in net borç tutarı ise 285,6 

milyon TL’dir. Aşağıdaki tabloda Şirket’in yükümlülükleri, finansal borçları ve nakit ve nakit 

benzerleri tutarları görülebilir. 

 
 31.12.2020 

Kısa Vadeli Fon Kaynaklan Tutar (TL) 

Kısa vadeli borçlanmalar 20 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 144.785.845 

Ticari Borçlar 13.902.963 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 844.458 

Diğer borçlar 1.725.577 

Sözleşme Yükümlülükleri - 

Ertelenmiş Gelirler 4.690.281 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.437 

Kısa Vadeli Karşılıklar 682.023 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - 

Kısa Vadeli Fon Kaynağı Toplamı 166.981.604 

    

Uzun Vadeli Fon Kaynakları Tutar (TL) 

Uzun Vadeli borçlanmalar 134.574.071 

Diğer Borçlar 2.656.360 

Uzun Vadeli Karşılıklar 2.371.471 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.729.853 

Uzun Vadeli Fon Kaynağı Toplamı  143.331.755 

   

Kısa Vadeli Yükümlülükler 166.981.604 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 143.331.755 

    

Özkaynaklar Tutar (TL) 

Ödenmiş Sermaye 65.000.000 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 

22.758.078 

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 1.174.034 

Geçmiş yıllar karlan veya zararları -32.996.745 

Net dönem karı veya zararı 33.795.155 
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Toplam Özkaynaklar   89.730.522 

    

Toplam Kaynaklar 400.043.881 

Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar 41,7% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar 35,8% 

Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 22,4% 

Net Dönem Karı/Pasif 8,4% 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket’in kaynaklarının 41,7%’si kısa vadeli yükümlülüklerden, 

35,8%’i uzun vadeli yükümlülüklerden ve 22,4%’6 ise öz kaynaklardan oluşmaktadır. 

Şirket’in banka kredilerinin vadesine göre dağılımı aşağıdaki gibidir; 

TL 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

3 aya kadar 86.552.695 16.019.090 54.106.124 

3- 12 ay 58.233.150 108.537.194 123.024.760 

1-2 yıl arası 53.596.266 54.998.998 36.442.503 

2-3 yıl arası 46.726.950 42.450.026 14.673.138 

3-4 yıl arası 29.774.193 32.485.745 8.698.095 

4-5 yıl arası 4.476.662 15.240.165 876.458 

Toplam 279.359.916 269.731.218 237.821.078 

11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme: 

 

  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI       
Dönem karı (zararı) 33.795.155 392.587 6.188.418 

Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 20.815.062 13.363.080 29.852.679 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 2.443.142 2.109.376 2.013.658 

Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 126.561 150.267 1.168.051 

Stok değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 8.797 -67.034 -88.089 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile 

ilgili düzeltmeler 
197.574 162.441 201.143 

Dava ve/veya ceza karşılıkları (iptali) ile ilgili düzeltmeler 57.790 -406.209 431.709 

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -951.115 -160.369 - 

Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 8.746.580 11.331.031 12.923.534 

Finansal varlıkların gerçeğe uygun değer kayıpları 

(kazançları) ile ilgili düzeltmeler 
-120.876 40.614 -33.845 

İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler - 122.596 96.845 

Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 10.176.512 171.900 5.490.347 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

kayıplar (kazançlar) 
-351.975 -6.300 -8.475 

Diğer duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan 

kayıplar (kazançlar) 
-70.197 -56.020 - 

İştirak ve finansal yatırımların elden çıkarılması ile ilgili 

düzeltmeler 
344.733 - 7.934.366 

Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 207.536 -29.213 -276.565 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 350.315.799 -126.764.452 -218.498.396 

Finansal yatırımlardaki azalış (artış) - - 5.965.689 

İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) 4.949.573 2.144.675 -2.710.321 

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış) -16.947.301 1.279.004 17.886.094 

İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki 

azalış (artış) 
417.128.008 -141.339.522 -244.415.175 

İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer 197.759 -378.091 378.711 
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alacaklardaki azalış (artış) 

Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler -19.553.913 11.440.615 26.839.515 

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) -24.953.792 -1.191.890 3.687.475 

İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) -12.840.102 6.324.062 1.543.391 

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış) 120.132 -958.284 -33.753.990 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 

(azalış) 
-68.021 -638.311 972.933 

İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki 

artış (azalış) 
4.073.045 44.918 13.041 

Ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış) -47.865 -3.127.951 3.307.860 

Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) -1.741.724 -363.677 1.786.381 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -8.448.304 -602.386 -692.593 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

kapsamında yapılan ödemeler 
-147.955 -691.368 -692.593 

Alınan faiz 951.115 160.369 - 

Vergi iadeleri (ödemeleri) -9.251.464 -71.387 - 

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 396.477.712 -113.611.171 -183.149.892 

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 

NAKİT AKIŞLARI 
-16.172.199 -475.320 173.578 

Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit 

girişleri 
639.122 30.300 665.252 

Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları -15.956.226 -455.620 -442.098 

Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan 

nakit çıkışları 
-128.375 -50.000 -49.576 

Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklanan nakit 

çıkışları 
-726.720 - - 

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT 

AKIŞLARI 
-346.030.220 115.762.275 182.567.329 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 34.562.031 13.263.200 205.634.085 

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları -49.156.921 -13.917.201 -150.279.309 

İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış - 125.049.747 135.583.575 

İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki azalış -327.139.974 - - 

Ödenen faiz -4.295.356 -8.633.471 -8.371.022 

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ 

(AZALIŞ) 
34.275.293 1.675.784 -408.985 

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.577.416 3.901.632 4.310.617 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 39.852.709 5.577.416 3.901.632 

Şirket’in 31.12.2020 döneminde işletme faaliyetlerinen elde ettiği nakit 396.5 milyon TL 

olmuştur. 2019 ve 2018 yıllarına göre oluşan bu artışın nedeni ilişkili taraflara olan diğer 

borçların, dönen varlıklar içerisindeki İlişkili taraflardan diğer alacaklar ile netleştirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Böylece ilişkili taraflardan diğer borçlarda 327.1 milyon TL azalış meydana 

gelmiştir. 

2020 yılında dönem sonu nakit ve nakit benzerlerindeki 2019 ve 2018 yıllarına göre oluşan artışın 

nedeni ise ilişkili taraflardan olan diğer alacaklara mahsuben yapılan tahsilatların bir kısmının banka 

mevduatı olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme: 

Şirket’in finansal tablo dönemleri itibarıyla borçluluk durumu ile söz konusu borçların 

özkaynaklara ve FAVÖK’e olan oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Finansal Yükümlülükler 279.359.936 269.731.218 238.188.321 



 

71 

 

 

Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri 39.852.709 5.577.416 3.901.632 

Net Borç 239.507.227 213.038.199 264.551.483 

Toplam Özkaynak 89.730.522 57.651.807 52.010.375 

Net Borç/Toplam Özkaynak 266,92% 369,53% 508,65% 

FAVÖK 32.358.769 2.046.133 13.061.918 

Net Borç/FAVÖK 7,40 104,12 20,25 

Şirket’in 2018’de 20,25 ve 2019’da 104,12 olan Net Borç/FAVÖK oranı 2020 yılında ise 2019 ve 

2018 yılından daha iyi şekilde %7,40 seviyesine gerilemiştir. 2020 yılında artan satış gelirleri 

FAVÖK’ün artışında etken olarak bu rasyonun gerilemesinde önemli rol oynamıştır. 

Faiz Oranı Riski 

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, 

Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, faiz değişimlerinden 

etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. 

11.4. İşletme sermayesi beyanı: 

Şirketin işbu izahname tarihinden itibaren en az 12 aylık bir dönem için yeterli işletme sermayesi 

bulunmaktadır.  

Şirket’in 31.12.2020 tarihli dönen varlıkları 172.727.916 TL olup, aynı tarihli kısa vadeli 

yükümlülükler 166.981.604 TL dir. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri ağırlıklı olarak, kısa vadeli 

krediler ile uzun vadeli kredilerin anapara taksitlerinden oluşmaktadır. 

 

Finansal  Durum Tablosu 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Dönen Varlıklar 536.605.658 666.222.501 172.727.916 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 461.117.563 504.932.085 166.981.604 

Net İşletme Sermayesi 75.488.095 161.290.416 5.746.312 

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya 

etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

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: 

Halka arz sonrası elde edilecek halka arz geliriyle aşağıda belirtilen yatırımların yapılması 

planlanmaktadır. 

2021 yılı yatırımında yeni müşteri fırsatlarının yakalanması ve karlılık oranının artırılması temel 

hedefler olarak belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda buğday stoklama kapasitesinin 

artırılması ve özel paket tiplerinin portföye eklenmesi planlanmıştır. 

Yatırımın kapsamı 5 ana başlık altında incelenmiş olup bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

 

1. Çelik Buğday Depolama Silo Yatırımı 

2. İrmik Değirmeni Revizyon Yatırımı 

3. Makarna kapasite artırımı (Lazanya Tagliatelle ve Kısa Kesme Revizyon)  

4. Ürün Çeşitlendirme Yatırımları 

5. İyileştirme Yatırımları 

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR 
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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. 

13. EĞİLİM BİLGİLERİ 

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler 

hakkında bilgi: 

Genel itibarıyla ülkemizde buğday üretimi, tüketimi karşılamakta olup mamul madde ihracatı için 

iç piyasadan temin edilen buğdayın yanında ayrıca ithalat da söz konusu olmaktadır. Aralık 2020 

döneminde, yurt dışına ihraç edilecek makarna ve un mamullerinin üretildiği buğdayın yurt 

dışından ithal edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Aralık 2020 döneminde, yurt dışına ihraç edilecek makarna ve un mamullerinin üretildiği 

buğdayın yurt dışından ithal edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Şirket bu karar öncesi ağırlıklı 

olarak yurt içinden buğday tedarik ettiği için, karar sonrası stokta yeterli buğday bulunmasına 

rağmen yurt dışından buğday ithal etmek durumunda kalmış ve Yurt içinden alınan buğday fazlası 

nedeni ile hammadde olarak kullanılan Buğdayın bir bölümü satılarak hammadde stokları 

dengelenmiştir. Ancak, yurt dışından alınmak zorunda kalınan buğday nedeni ile Şirketin 2020 yılı 

Ocak – Şubat döneminde 1,82-TL olan kg buğday maliyeti 2021 yılı Ocak – Şubat döneminde % 

35 artış ile 2,45-TL ye çıkmıştır. COVİD-19 pandemi sürecinde Şirket üretiminin aralıksız 

sürdürülebilmiş olması ve pandemi şartlarının gıda sektöründeki talebin gücünü korumaya dönük 

etkisi, cari yılın ilk 3 aylık döneminde de belirleyici olmuştur. Bu kapsamda Şirket hammadde 

maliyetlerindeki artışa rağmen, 2020 yılı 3 aylık dönemindeki satış ve karlılık oranlarına paralel 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketin marka bilinirliği ve pazardaki güçlü konumlanması nedeni 

ile, maliyet artışı satış fiyatlarına yansıtılabilmiş ve karlılıkta gerileme yaşanmamıştır.  

Salgın sürecinin etkisi ile uluslararası taşımacılıkta yaşanan yoğunluk, konteyner bulmayı 

güçleştirmekte, bu durum da navlun maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Şirketin ihracatında 

önemli paya sahip Asya ve Afrika pazarlarına dönük gemi program iptalleri ürün teslimlerini 

geciktirmekte, bu durum da ortalama tahsilat sürelerini uzatmaktadır. Şirketin 2021 yılı Ocak ayı 

ihracat gelirlerinde navlun kaynaklı sorunlar nedeniyle düşüş yaşanmış ve yasal kayıtlara göre 

Şirketin 2020 yılının Ocak ayında 5,72 milyon TL olan ihracat gelirleri 2021 yılı Ocak ayında % 

12,62 düşüşle 5,00 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Konteyner bulamama sorununun Şubat 

ayında kısmen çözülmüş olması ile birlikte, Şirketin yasal kayıtlarına göre  2020 yılının Şubat 

ayında 6,05 milyon TL olan ihracat gelirleri 2021 yılının Şubat ayında %23,13 artışla 7,45 milyon 

TL’ye yükselmiştir. Ocak- Şubat 2021 döneminde Şirketin yurtdışı satışları 2020 yılı Ocak – 

Şubat dönemine göre %5,75 artışla 12,45 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirketin ihracat gelirlerinde 

Şubat ayında görülen iyileşme Mart ayında artarak devam etmektedir. Mart ayı ihracat kayıtları 

henüz kapatılmamış olmasına karşın, ihracat gelirleri 8,6 milyon TL seviyesindedir. 

Buna karşılık Şirketin 2020 yılı Ocak – Mart döneminde 53,96 milyon TL olan yurtiçi satış 

gelirleri, 2021 yılının Ocak – Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,34 azalışla 

52,16 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Hammadde stokları ve yardımcı malzeme stokları piyasalarda oluşan talep fazlalığı, lojistik 

sorunları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve hammadde ve yardımcı malzemede yeterli 

optimum stok seviyeleri belirlenmiştir. Salgının etkisi dönemsel olarak değişmekle birlikte 

makarnaya olan talebi artırmış ve insanlar temel gıda olan makarnayı daha fazla stoklama ve 

tüketme eğilimine gitmişlerdir. Zira makarna depolanması kolay, raf ömrü uzun olması fiyat 

olarak cazip olması bunda en önemli etkendir.  

Şirket halka arzdan elde edeceği gelir ile verimlilik ve kapasite artışı odaklı yatırımlar 

gerçekleştirecektir. Yatırımın getireceği maliyet avantajı ile kar marjının artırılması, % 10 luk 
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kapasite artışı ile de satış gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Özellikle nest makarna hattı 

Türkiye’ de ilk olacak ve sektörde rakiplerine karşı avantaj oluşturacaktır. Yatırım kapsamında 

ürün çeşitlendirme projesine yönelik özel paket tipleri yapabilen paketleme makineleri ile özellikle 

kar marjları yüksek, hedef pazar olan uzak doğu pazarı müşterilerine farklı alternatifler sunularak 

satış hacmi artırılacaktır. Yeni yatırımın 2021 yılında satış gelirlerini ve karlılığı artırması 

beklenmekle birlikte, 2022 yılından itibaren yatırımın olumlu sonuçlarının Şirket finansal 

tablolarına daha güçlü bir şekilde yansıyacağı öngörülmektedir. 

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, 

taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 

İşbu izahnamenin 5 no.lu bölümündeki “İhraççıya ve Faaliyetlerine İlişkin Riskler”, “İhraççı’nın 

İçinde Bulunduğu Riskler”, “İhraç Edilecek Paylara İlişkin Riskler” ve “Diğer Riskler” ana 

başlıkları altında detaylandırılan riskler, belirsizlikler ve olaylarla ilgili 13.1 no.lu bölümde 

bahsedilen hususlar dışında faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 

talepler, taahhütler veya olaylar bulunmamaktadır. 

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. Kar 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. 

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 
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15.2. İdari yapı: 

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

 

Adı 

Soyadı 
Görevi İş Adresi 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Görev 

Süresi/Kalan 

Görev Süresi 

Sermayedeki 

Payı 

(TL) (%) 

Tayfun 

Bora 

Kumru 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı 

Konya Organize 

San.Bölgesi Büyük 

Kayaçık Mah. 

Güzelkonak Sk. No:6 

Selçuklu 42050 KONYA 

Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

3 Yıl / 2 Yıl 11 

ay 
- - 

Yavuz 

Arıyan 

Yönetim 

Kurulu 

Başkan 

Vekili 

Konya Organize 

San.Bölgesi Büyük 

Kayaçık Mah. 

Güzelkonak Sk. No:6 

Selçuklu 42050 KONYA 

- 
3 Yıl / 2 Yıl 11 

ay 
- - 

Necmi 

Özdemir 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

Konya Organize 

San.Bölgesi Büyük 

Kayaçık Mah. 

Güzelkonak Sk. No:6 

Selçuklu 42050 KONYA 

- 
3 Yıl / 2 Yıl 11 

ay 
- - 

Mustafa 

Özdemir 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

Konya Organize 

San.Bölgesi Büyük 

Kayaçık Mah. 

Güzelkonak Sk. No:6 

Selçuklu 42050 KONYA 

- 
3 Yıl / 2 Yıl 11 

ay 
- - 

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 

 

Adı Soyadı Görevi İş Adresi 
Son 5 Yılda 

İhraççıda 

Sermaye 

Payı 
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Üstlendiği 

Görevler 
TL % 

Özkan 

KOYUNCU 
Genel Müdür 

Konya Organize San. Bölgesi Büyük 

Kayacık Mah. Güzelkonak Sk. No:6 Genel Müdür _ _ 

SELÇUKLU/KONYA 

Yasin 

Hüseyin 

İÇÖZ 

 
Konya Organize San. Bölgesi Büyük 

Kayacık Mah. Güzelkonak Sk. No:6 

SELÇUKLU/KONYA 

Genel Müdür 

Yardımcısı 
- - Genel Müdür 

Yardımcısı 

Hakan 

TEKKURT 

 
Konya Organize San. Bölgesi Büyük 

Kayacık Mah. Güzelkonak Sk. No:6 

SELÇUKLU/KONYA 

Mali İşler Müdürü - - Mali İşler 

Müdürü 

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi: 

Yoktur. 

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile 

ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve 

uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

Unvanı Adı, Soyadı 

Şirkette 

Bulunduğu 

Süre (Yıl) 

İş 

Tecrübesi 

       (Yıl) 

Tahsil 

Durumu 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Tayfun Bora 

KUMRU 2 35 Lisans 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Yavuz ARIYAN 2 20 Lisans 

Yönetim Kurulu Üyesi Necmi ÖZDEMİR 1 27 Lisans 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa 

ÖZDEMİR 1 24 

Yüksek 

Lisans 

Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi Süleyman KILIÇ 1 26 Lisans 

Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi Fatma ÖLMEZ 1 33 Lisans 

Tayfun Bora KUMRU- Yönetim Kurulu Başkanı 

İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü'nden 1986 yılında mezun olmuştur. Üniversite mezuniyetinin ardından dil eğitimi 

için gittiği İngiltere'de 6 yıl kalmıştır. Askerlik hizmeti nedeniyle yurda döndükten sonra sırasıyla 

Elf, Adidas ve DHL gibi uluslararası şirketlerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Daha 

sonra 2003 yılından 2017 yılına kadar kurucu ortağı olduğu CT İç ve Dış Ticaret Danışmanlık 

Hizmetlerinde çalışma hayatına devam etmiştir. 

Yavuz ARIYAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.2001 yılında 

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Demirbank, HSBC Bank ve 

Finansbank’ta farklı bölümlerde yönetici, bir fabrikanın Finans yöneticisi olarak, son olarak da 

uluslararası ticaret firmasında koordinatör olarak çalıştı. 

Necmi ÖZDEMİR - Yönetim Kurulu Üyesi  
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1972 yılında İstanbul’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. İş hayatına Rumeli Holding’de Denetim Uzman 

Yardımcısı olarak başlayan Necmi Özdemir, sırası ile Merko Holding ve Işıklar Holding 

Şirketlerinde uzun yıllar Denetim Birim Yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur. SMMM, Sermaye 

Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip 

olan Necmi Özdemir 2020 yılı Ocak dönemi itibarı ile İttifak Holding İç Denetim Direktörlüğü 

görevine atanmıştır.  

Mustafa ÖZDEMİR - Yönetim Kurulu Üyesi  

1976 yılında Manavgat’da doğdu.1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik 

Fakültesi Elektrik –Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Selçuk 

üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 

İş hayatına İttifak Holding A.Ş. iştirak şirketi olan Belya A.Ş. de Stajyer mühendis olarak 

başlamıştır. 1997 yılında yine Belya A.Ş. bünyesinde Otomasyon grup başkanı olarak devam 

etmiştir. 2002 yılında Değirmen sektöründe faaliyet gösteren İMAŞ A.Ş. ye Otomasyon Müdür 

Yardımcısı olarak atanmıştır. Sırasıyla Otomasyon müdürü, Proje koordinatörü, Genel Müdür 

Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mustafa Özdemir, 16.10.2014 yılından bu yana İmaş A.Ş. de 

Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 

Süleyman KILIÇ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

1960 Yılında Edirne İli Keşan İlçesinde doğdu.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1986 Yılında mezun oldu. İş hayatına 1988 yılında SSK 

Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1992 Yılında Müfettişliğe atandı. 2000-2002 Yıllarında SSK 

Edirne İl Müdürü olarak görev yaptı. 2002 Yılında SSK Başmüfettişliğine atandı. 2006 Yılında 

SSK Teftiş Kurulu Başkanlığı Refakat Müfettişi (Başkan Yardımcısı) olarak görev yaptı. 

Kurumların birleştirilmesinden sonra 2014 yılında A Sınıfı İş Güvenliği uzmanlığını da aldıktan 

sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan Başmüfettiş olarak emekli oldu. Halen, iş ve sosyal güvenlik 

alanında danışman olarak faaliyet göstermektedir. 

Fatma ÖLMEZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

1973 Trabzon doğumludur.  1988 yılında başladığı muhasebe mesleğinde, 2008 yılından itibaren 

Bağımsız olarak  Mali  Müşavirlik unvanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011-2013 dönemi  

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Üsküdar Şubesi  Yönetim Kurulu Saymanlığı, 

2012-2013 dönemi  Üsküdar Oda  Temsilci Yardımcılığı, 2013-2016 Dönemi Üsküdar Oda 

Temsilciliği, 2016 Yılı Türmob Delegeliği, 2016-2019 dönemi  Üsküdar Oda Temsilciliği, 2019 

yılı Türmob delegeliği, 2019 Mayıs ayından itibaren ise İSMMMO Denetleme Kurulu üyeliği 

halen devam etmektedir. 

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: 

Tayfun Bora KUMRU 

Şirket 
Görevi (Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi devam 

ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

İttifak Holding 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı  

(Aralık 2019’dan sonra) 
Evet 22.254,91 0,0000554 Evet 

Adese AVM 

Tic.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı  

(Aralık 2019’dan sonra) 
Evet - - - 
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İmaş Makine 

Sanayi A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Selva Gıda 

Sanayi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 
   

Seha 

İnş.Müh.Mad.A.

Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Selet Entegre Et 

ve Süt Ürünleri 

San. Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Seleks İç ve Dış 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Belya Turizm 

İnşaat Enerji 

Bilişim San. ve 

Tic. A.Ş. 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

 

 

Evet - - - 

Konestaş Konya 

Gıda Petrol 

Hayvancılık 

Eğitimcilik San. 

ve Ticaret A.ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

 

 

Evet    

İrent Oto 

Kiralama Tic. 

A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

 

Evet 
- - - 

Big Planlama 

Yönetim ve 

Müşavirlik A.ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

   

Aden Dijital 

Hizmetler 

Lojistik İç ve Dış 

Ticaret A.Ş. 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

 

 

Evet - - - 

AES Sigorta 

Aracılık 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Kule Yönetim 

Organizasyon Ve 

Danışmanlık A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

   

Selva İç ve Dış 

Ticaret A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

1M İnşaat 

Mimarlık 

Mühendislik 

Müteahhitlik Ve 

Tic. A.Ş. 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

 

 

Evet - - - 

Afen Enerji 

Üretim Sanayi 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 
- - - 
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Tic. A.Ş. 

 

Erpa Enerji 

Üretim Sanayi 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı   

(Aralık 2019’dan sonra) 

Evet 

- - - 

Yavuz ARIYAN 

Şirket 
Görevi (Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam ediyor 

mu? 

(Evet/Hayır) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

İttifak Holding 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 12.349,20 0,0000322 Evet 

Adese AVM 

Tic.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet - - - 

İmaş Makine 

Sanayi A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Selva Gıda Sanayi 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Seha 

İnş.Müh.Mad.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Selet Entegre Et ve 

Süt Ürünleri San. 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Seleks İç ve Dış 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Belya Turizm 

İnşaat Enerji 

Bilişim San. ve 

Tic. A.Ş. 

 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

 

 

Evet - - - 

Konestaş Konya 

Gıda Petrol 

Hayvancılık 

Eğitimcilik San. ve 

Ticaret A.ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

 

 

Evet - - - 

İrent Oto Kiralama 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Big Planlama 

Yönetim ve 

Müşavirlik A.ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

   

Aden Dijital 

Hizmetler Lojistik 

İç ve Dış Ticaret 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 
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A.Ş. 

 

AES Sigorta 

Aracılık 

Hizmetleri A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Kule Yönetim 

Organizasyon Ve 

Danışmanlık A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

   

Selva İç ve Dış 

Ticaret A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

1M İnşaat 

Mimarlık 

Mühendislik 

Müteahhitlik Ve 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

 

 

Evet - - - 

Afen Enerji 

Üretim Sanayi Tic. 

A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Erpa Enerji Üretim 

Sanayi Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili   (Aralık 2019’dan 

sonra) 

Evet 

- - - 

Necmi ÖZDEMİR 

Şirket 
Görevi (Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam 

ediyor mu? 

(Evet/Hayır

) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

İttifak Holding 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 
Evet 12.598,00 0,0000328 Evet 

Adese AVM 

Tic.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Ağustos 2020’den sonra) 
Evet - - - 

Seleks İç ve Dış 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Belya Turizm 

İnşaat Enerji 

Bilişim San. ve 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

İrent Oto Kiralama 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Aden Dijital 

Hizmetler Lojistik 

İç ve Dış Ticaret 

A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

AES Sigorta 

Aracılık 

Hizmetleri A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 
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Kule Yönetim 

Organizasyon Ve 

Danışmanlık A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

   

Selva İç ve Dış 

Ticaret A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

1M İnşaat 

Mimarlık 

Mühendislik 

Müteahhitlik Ve 

Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

 

 

Evet - - - 

Afen Enerji Üretim 

Sanayi Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Erpa Enerji Üretim 

Sanayi Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Selva Gıda Sanayi 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Aralık 2020’den sonra) 

Evet 
- - - 

İmaş Makina 

Sanayi A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Aralık 2020’den sonra) 

Evet 
- - - 

 

 

Mustafa ÖZDEMİR 

Şirket 
Görevi (Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam 

ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

İlgili 

Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam Ediyor 

mu? 

(Evet/Hayır) 

İttifak Holding A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 
Evet - - - 

Seha 

İnş.Müh.Mad.A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 
- - - 

İrent Oto Kiralama 

Tic. A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Big Planlama 

Yönetim ve 

Müşavirlik A.ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

AES Sigorta 

Aracılık Hizmetleri 

A.Ş. 

 

Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Kule Yönetim 

Organizasyon Ve 

Danışmanlık A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi  

(Temmuz 2020’den sonra) 

Evet 

- - - 

Selva Gıda Sanayi 

A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi 

(Aralık 2020’den sonra) 

Evet 
- - - 
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Özkan KOYUNCU 

Şirket 

Görevi 

(Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam ediyor 

mu? 

(Evet/Hayır) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

Selva Gıda 

San.A.Ş. 

Genel Müdür (Ekim 

2014’den sonra) 
Evet - - - 

Yasin Hüseyin İÇÖZ 

Şirket 

Görevi 

(Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam ediyor 

mu? 

(Evet/Hayır) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

Selva Gıda 

San.A.Ş. 

Genel Müdür 

Yardımcısı  (Ekim 

2017’den sonra) 

Evet - - - 

Hakan TEKKURT 

Şirket 

Görevi 

(Başkan/Başkan 

Vekili/Üye…vb) 

Görevi 

devam ediyor 

mu? 

(Evet/Hayır) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (TL) 

İlgili Şahsın 

Ortaklık 

Dönemine 

Ait En Son 

Sermaye 

Payı (%) 

Ortaklığı 

Devam 

Ediyor mu? 

(Evet/Hayır) 

Selva Gıda 

San.A.Ş. 

Mali İşle Müdürü  

(Nisan 2018’den sonra) 
Evet - - - 

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. 

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: 

Yoktur. 

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 
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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: 

 

Yıllar 

Yönetim Kurulu Üst Düzey 

TOPLAM (TL) Ücretleri (TL) Yönetim 

 
Ücretleri (TL) 

2018 -  809.018,06 809.018,06 

2019 165.066,80 890.383,48 1.055.450,28 

2020 360.839,42 1.095.524,40 1.456.363,82 

Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler, finansal tablo ve dipnotlarında 4 nolu dipnotta yer alan 

ilişkili taraflara sağlanan faydalar kısmında yer almaktadır.  

Söz konusu faydalar tutarı, maaş, prim, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi ile yönetim 

kurulu üyelerine ödenen huzur hakkını içermektedir. 

01.02.2021 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurulda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 

her birine ayda net 4.000 TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 15.000 TL huzur 

hakkı ödenmesine karar verilmiştir. 

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: 

 

 
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Kısa Vadeli           584.733            712.095            703.922  

Kullanılmamış İzin Karşılığı              584.733              712.095              703.922  

Uzun Vadeli        1.359.551         1.309.817         1.311.579  
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Kıdem Tazminatı Karşılığı          1.359.551           1.309.817           1.311.579  

TOPLAM        1.944.284         2.021.912         2.015.501  

    
 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Dönem başı karşılık tutarı          1.309.817           1.311.579           1.383.935  

Hizmet maliyeti             221.962              154.268              140.388  

Faiz maliyeti              60.694               63.971               59.889  

Ödemeler -147.955  -691.368  -692.593  

Aktüeryal fark - 84.967              471.367               41.996  

Dönem Sonu Bakiyesi 1.359.551 1.309.817 1.311.579 

 

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: 

 

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta Üstlendiği 

Görevler 

Görev 

Süresi/Kalan 

Görev Süresi 

Tayfun Bora 

KUMRU 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Yavuz ARIYAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - 
3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Necmi ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi - 
3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Mustafa ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi - 
3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Süleyman KILIÇ 
Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- 

3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Fatma ÖLMEZ 
Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 
- 

3 Yıl / 2 Yıl 10 

Ay 

Özkan KOYUNCU Genel Müdür Genel Müdür - 

Yasin Hüseyin 

İÇÖZ 
Genel Müdür Yardımcısı 

Genel Müdür 

Yardımcısı 
- 

Hakan TEKKURT Mali İşler Müdürü Mali İşler Müdürü - 

Yönetim kurulu üyeleri İhraççının 1 Şubat 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına 

seçilmiştir. 

17.2. Tamamlanan son finansal tablo 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 
veya bulunmadığına dair ifade: 

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş ilişkisinin sona ermesi halinde kendilerine sağlanacak bir 

fayda veya ödenmesi gereken bir tutar bulunmamaktadır. Şirket'in yönetimde söz sahibi 

personelinin iş akdinin Şirket tarafından feshedilmesi durumunda, 4857 sayılı  İş Kanunu 

çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı, hak edilmiş izin ücreti vb ödeme yükümlülüğü ile iş 

sözleşmesinden kaynaklı ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.   

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı 

ve bu komitelerin görev tanımları: 
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Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı yerine getirmesi amacıyla, SPK’nın 

yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim 

Komitelerini oluşturmuştur. 

Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 

Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir. 

2.2.2021 tarihli yönetim kurulu kararıylaYönetim Kurulu Komiteleri: 

 

Komite Komite Üyeleri Komitedeki 

Görevi 

Niteliği Toplanma 

Sıklığı 

Denetimden 

Sorumlu 

Komite 

Fatma ÖLMEZ Başkan Bağımsız Üye 3 aylık  

dönemlerde 

yılda en az 4 

defa 
Süleyman KILIÇ Üye Bağımsız Üye 

Kurumsal 

Yönetim 

Komitesi 

Fatma ÖLMEZ Başkan Bağımsız Üye 
Yılda en az 2 

defa 
Süleyman KILIÇ Üye Bağımsız Üye 

Hasan ÖZÜLKÜ (*) Üye İcracı 

Riskin 

Erken 

Saptanması 

Komitesi 

Süleyman KILIÇ Başkan Bağımsız Üye 2 aylık 

dönemlerde 

yılda en az 6 

defa 

Necmi ÖZDEMİR Üye YönetimKurulu 

Üyesi 

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri 

Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görevlendirilmiştir. 

 

Denetimden Sorumlu Komite;  

Şirket’in muhasebe sisteminin denetimi, finansal bilgilerin denetimi ve kamuya açıklanması, 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 

etkinliğinin gözetimi amacıyla görev yapmak üzere çalışmalar yapar.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi; 

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 

düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve 

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.  

Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin 

etkilerini en aza indirebilecek Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine 

yönelik öneri ve görüşlerini, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar. 

Kurumsal Yönetim Komitesi; 

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, 

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen 

çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 

tavsiyelerde bulunur.  

Komite, Şirket’in yatırımcılar ile iletişimine ilişkin temel esasları belirler, bunları düzenli olarak 

gözden geçirir.  
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Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanması, 

yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi ve çözüme ulaştırılması amacına hizmet eden 

geliştirici önerileri Yönetim Kurulu’na sunar.     

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun 

değerlendirilmesi hakkında açıklama: 

Şirketin Esas Sözleşmesinin 23.maddesinde “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 

işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli 

nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 

ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine 

uyulur.” Hükmü yer almaktadır.  

SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5.maddesi 4.fıkrası uyarınca, 
“Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula 

başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer 

alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması 

sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır”.  

Dolaysıyla Şirket, SPK tarafından yeni liste ilan edilinceye kadar üçüncü grupta yer alan 

ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, söz konusu 

yükümlülüklere Şirket’in paylarının Borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk 

genel kurul tarihi itibariyle gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Şirket 

paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk olağan genel kurul itibariyle 

Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum sürecini tamamlamış olacaktır.  

Şirket tarafından, işbu izahname tarihi itibariyle, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş, 

Kurumsal Yönetim Tebliğinde aranan şartları taşıyan bölüm yöneticisi atanmış, bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri belirlenmiş, komiteler oluşturulmuştur.  

 

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi: 

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Genel Müdür Yardımcısı’na bağlı olarak 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin haklarının kullanılması konusunda faaliyet 

gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki 

iletişimi sağlayan birimdir. Birimde çalışan personelin iletişim bilgileri şu şekildedir: 

 

Adı-Soyadı Unvanı 

Öğreni

m 

Durumu 

Sahip 

Olduğu 

Sermaye 

Piyasası 

Lisansları 

Adresi E-posta 
Telefon 

Faks 

Hakan 

TEKKURT 

Yatırımcı 

İlişkileri 

Bölüm 

Sorumlusu 

Yüksek 

Lisans 
 

Konya Organize 

San. Bölgesi 

Büyük Kayacık 

Mah. Güzelkonak 

Sk. No:6 

yatirimciiliskiler

i@selva.com.tr 

0 332 239 01 24 

0 332 239 01 28 

Hasan 

ÖZÜLKÜ 

Yatırımcı 

İlişkileri 

Bölüm     

Yöneticisi 

Yüksek 

Lisans 

Düzey 3 

Lisansı ve 

Kurumsal 

Yönetim 

Musalla Bağları 

Mah.Kule 

Cad.Kat:36 

Selçuklu/KONYA 

yatirimciiliskiler

i@selva.com.tr 

0 332 221 39 99 

0 332 221 39 66 

 



 

86 

 

 

Derecelendi

rme Lisansı 

Lisans No : 

207802 

 

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem 

sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve 

önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında 

açıklama: 

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibariyle personel sayısı 160 kişidir. Beyaz yaka personel sayısı 38 

kişidir.   

 

Yıl Beyaz Yaka Mavi Yaka Genel Toplam 

2018 45 131 176 

2019 39 105 144 

2020 45 115 160 

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları: 

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

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. İhraççının bilgisi dahilinde 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 veya 

böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade: 

Şirket’in %5 ve üzeri pay sahipleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 1.2.2021 (Son Genel Kurul Tarihi) 
İşbu İzahname Tarihi 

İtibariyle 

Adı Soyadı (TL) (%) 
Oy Hakkı 

Oranı 
(TL) (%) 

Oy Hakkı 

Oranı 

İttifak Holding 61.909.000 95,24% 96,60% 61.909.000 95,24% 96,60% 

İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş. 2.561.000 3,94% 2,82% 2.561.000 3,94% 2,82% 

Belya Tur. İnş. Enerji Bilişim 

Sanayi Ticaret A.Ş. 
530.000 0,82% 0,58% 530.000 0,82% 0,58% 
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TOPLAM 65.000.000 100% 100% 65.000.000 100% 100% 

 

İttifak Holding Ortaklık Yapısı 

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ Son Genel Kurul Son Durum 

Adı Soyadı 27.7.2020 
İş Bu İzahname Tarihi 

İtibariyle 

  (TL) (%) 

Oy 

Hakkı 

Oranı 

(TL) (%) 

Oy 

Hakkı 

Oranı 

Noya Çelik Sanayi 

Tic.A.Ş* 
10.000.000,00 10% 4,42% 12.000.050,21 3,13% 6,72% 

Yılmaz ÖZGÜR 948.414,75 0,95% 6,29% 4.232.524,00 1,10% 9,56% 

Halil İbrahim BALKANLI 900.753,32 0,91% 5,98% 4.003.013,40 1,04% 9,04% 

Borsa İstanbul’da İşlem 

Gören ve Diğer Ortaklar 
88.150.831,93 88,00% 83,31% 363.764.412,39 94,73% 74,68% 

TOPLAM 100.000.000 100% 100% 384.000.000 100% 100% 

* Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ortaklık Yapısı 

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 
İzahname Tarihi İtibariyle Son Durum 

Adı Soyadı 

  (TL) (%) 

Adnan ÇOLAK 25.964.199,34 100% 

TOPLAM 25.964.199,34 100% 

 

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayede %5 ve fazlası olan, İttifak Holding A.Ş. harici 

gerçek ve tüzel kişi pay sahibi bulunmamaktadır. 

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya 

bulunmadığına dair ifade: 

Şirket’in, %5‘den fazla ortaklık oranına sahip olan İttifak Holding A.Ş.’nin 6.500.000 adet A 

grubu imtiyazlı hissesi bulunmaktadır. A grubu pay sahipleri, şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi 

uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ½ sini aday gösterme ve esas sözleşmenin 15.maddesi 

uyarınca genel kurullarda her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir. Dolayısıyla İttifak Holding 

A.Ş.’nin genel kurullardaki toplam oy hakkı oranı % 96,60 dır.  

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 

 

Grubu 
Nama/ 

Hamiline 

İmtiyazların Türü(Kimin 

Sahip Olduğu) 

Toplam 

Nominal 

Değer (TL) 

 

Toplam (TL) 
Sermaye 

Oranı (%) 

A Nama İmtiyazlı 1,00 6.500.000 10 

B Hamiline İmtiyazsız 1,00 58.500.000 90 

A Grubu paylar Esas Sözleşme’nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 

belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp 

bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. 
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Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama 

yazılı payların devri için Yönetim Kurulu’nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde 

yönetim kurulu, reddetme yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk 

Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları 

dâhilinde kullanılır. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak 

kabul edebilir. 

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim 

hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, 

yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan 

tedbirler: 

İhraççının yönetim hakimiyeti %96,60 oy hakkı oranını ile İttifak Holding A.Ş.,’ndedir. İttifak 

Holding A.Ş. ihraççının sermayesinde %10 oranında (A) grubu imtiyazlı paya, %85,24 oranında 

(B) grubu paya sahiptir. 

Yönetim hâkimiyetinden kaynaklanan gücün kötüye kullanılmasını engellemek için TTK, SPK 

düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dışında alınan tedbirler bulunmamaktadır. 

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: 

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: 

 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 2.524.697 2.688.505 3.851.334 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 56.585 408.705 2.196.061 

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi 

Ticaret A.Ş. 
- 1.536.489 1.536.489 

İmaş Makine Sanayi A.Ş. - 1.529.630 1.363.056 

Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.  - 933.717 305.488 

İttifak Holding A.Ş. - 428.809 423.102 

İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş. - 5 - 

Toplam 2.581.282 7.530.855 9.675.530 

 

İlişkili taraflardan diğer alacaklar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

İttifak Holding A.Ş. 38.119.375 621.392.421 480.951.244 

İmaş Makina Sanayi A.Ş. - 2.215.751 2.152.616 

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm 

Sanayi Ticaret A.Ş. 
- 697.625 47.685 
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Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret 

A.Ş. 
- 185.27 - 

Toplam 38.119.375 624.491.067 483.151.545 

 

İlişkili taraflara ticari borçlar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş. 472.457 6.009.618 2.788.894 

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 104.069 127.93 134.186 

İttifak Holding A.Ş. 83.024 1.868.135 1.090.431 

Belya Tur. İnş. Enerji Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. 75.380 241.775 175.233 

İmaş Makina Sanayi A.Ş. 1.329 3.691.947 18.612 

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm Sanayi 

Ticaret A.Ş. 
- 1.253.347 2.520.847 

Seleks İç ve Dış Tic. A.Ş.  - 360.816 359.368 

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. - 22.793 164.728 

Toplam 736.259 13.576.361 7.252.299 

 

İlişkili taraflara diğer borçlar 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

İttifak Holding A.Ş. 139.000 346.060.963 247.517.003 

İmaş Makina Sanayi A.Ş. - 1.042.828 210.889 

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş. - - 3.889.461 

Ortaklara borçlar - 53.436 53.436 

Toplam 139.000 347.157.227 251.670.789 

İlişkili taraflara ticari borçlar ; 

-  İttifak Holding A.Ş. ve Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik A.Ş., şirkete yönetim danışmanlığı 

hizmeti sunmaktadır. 

-  Belya Turizm İns. Enerji Bilişim San.ve Tic. A.Ş.’ den bilgisayar programı bakım ve destek 

faaliyetlerinin alımını yapmaktadır. 

-  AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., şirkete sigorta aracılık hizmetleri sunmaktadır. 

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında 

bilgi: 

İlişkili taraflar gelirlerinin net satış hasılatı içindeki oranı 31.12.2019 tarihinde % 18,36;  

31.12.2020 tarihinde  % 32,09 dur. İlişkili taraf giderlerinin net satış hasılatına oranı 31.12.2019 

tarihinde % 9,61, 31.12.2020 tarihinde % 24,37 dir. 

 

İlişkili taraflardan elde edilen gelirler 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San. Tic. 

A.Ş. 
52.557.568 617.771 204.552 

İttifak Holding A.Ş. 20.595.066 34.494.156 73.714.109 

Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.  1.938.578 1.112.278 11.003 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 897.029 775.122 8.507.806 

İmaş Makine Sanayi A.Ş. 22.536 178.184 7.639.012 

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 14.698 6.044 251.482 

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş - - 103 

Toplam 76.025.475 37.183.555 90.328.067 

 

İlişkili taraflarla ilgili giderler 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
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İttifak Holding A.Ş. 50.574.050 20.545.095 72.904.661 

Seha İnşaat Mühendislik Madencilik Turizm San. Tic. 

A.Ş. 
4.806.944 - 21.355 

İmaş Makine Sanayi A.Ş. 2.348.292 176.755 77.788 

AES Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş 11.402 4.968 - 

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 11.028 37.368 279.758 

Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. - 65.645 22.893 

Big Planlama ve Yönetim Müşavirlik A.Ş. - 1.026.038 - 

Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş.  - 2.225 12.705 

Toplam 57.751.716 21.858.094 73.319.160 

 

İlişkili taraflarla olan işlemler 
 

  

31 Aralık 2020 31 Aralık 2019 

Toplam Satışlar 236.932.168 154.889.492 

İlişkili taraf  gelirleri 76.025.475 37.186.555 

Net Satışlar Oranı 32,09% 24,01% 

İlişkili taraf  giderleri 57.751.716 21.858.094 

Net Satışlar Oranı 24,37% 14,11% 

21. DİĞER BİLGİLER 

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 

İhraççı’nın çıkarılmış sermayesi 65.000.000 (Altmış beş milyon) TL’dir. Bu sermaye, her biri 1 

TL nominal değerinden 58.500.000 adet B grubu hamiline, 6.500.000 adet A grubu nama yazılı 

paylara ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde 

tamamen ödenmiştir. 

 

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 325.000.000 (Üç yüz yirmi beş milyon) TL olup, bu sermaye 

miktarı her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 325.000.000 (Üç yüz yirmi beş milyon) adet paya 

bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 - 2024 yılları 

(5 yıl) için geçerlidir. 

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve 

izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10’undan 

fazlası ayni olarak ödenmişse konu hakkında bilgi: 

Fiili dolaşımda pay bulunmamaktadır. Şirket’in ayni sermayesi bulunmamaktadır. 

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi: 

Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisseler bulunmamaktadır. 

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya 

bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal 

değeri: 

Şirket paylarından kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı 

ortaklıklarının sahip oldukları bulunmamaktadır. 
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21.6. 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: 

Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. 

sermaye piyasası araçları yoktur. 

21.7. 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: 

Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu 

olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları yoktur. 

21.8. 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. 

21.9. 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. 

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda 

hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun 

bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 

Yoktur. 

21.11. 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. 

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: 

Esas sözleşmenin 7.’nci maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az 4 en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu 

tarafından yönetilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2 ‘si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel 

Kurul’ca seçilirler. Bağımsız üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir. 

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek 

üzere en az bir başkan vekili seçer. 

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel 

kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın 

yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil 

edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına 

tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bu halde yapılan değişiklik de tescil ve ilan 

olunur. 

Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde,  yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici 

olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, 

selefinin süresini tamamlar. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakkı ve ücreti genel kurulca kararlaştırılır. 
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Esas sözleşmenin 6.’ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 

ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay 

alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim 

Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını 

kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği 

esaslar çerçevesinde ilan edilir. 

Yönetim kurulu, TTK’nın 367.maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, 

kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye 

yetkilidir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha 

fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu 

üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.  

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile 

bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu 

şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367.maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça 

belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer 

tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret 

siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan 

dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. 

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve 

faaliyetleri: 

Şirket amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin “Şirketin maksat ve konusu “başlıklı 3’üncü 

maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

 

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır; 

A-GIDA 

Yurt içinde ve yurt dışında; 

1-Değirmencilik yapmak, un fabrikaları kurmak ve işletmek. 

2-Un ve unlu mamuller, makarna, irmik, bisküvi, konserve, şeker, şekerleme, çikolata ve benzeri 

gıda maddelerini imal etmek, alıp satmak. 

3-Her türlü yemek üretim tesisleri, restoran, kafe, lokanta, pastane gibi gıda, yiyecek ve içecek 

imalat ve satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, gerektiğinde kiralamak, kiraya 

vermek ve kendisine ait bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, konusuyla 

ilgili franchising organizasyonu ve işletmeciliği yapmak. 

4-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, 

pazarlamasını ve dağıtımını yapmak, yemekli toplantı hizmetlerini görmek. 

5-Her türlü gıda; tarımsal ve hayvansal gıda ürünleri, et, süt, et ve süt mamulleri üretmek, üretim 

için gerekli binaları inşa ettirmek, almak, kullanmak ve icabında satmak. 

6-Süpermarket veya marketler kurmak ve işletmek. 

B-GENEL OLARAK 
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Şirket yukarıda sayılan amaç ve konularının gerçekleştirilebilmesi için: 

1-Her türlü arazi ve arsalar ile binaları satın almak, gerektiğinde satmak, 

2-Şirket konusu ile ilgili işyeri, dükkân, fabrika, atölye, iş hanı, depo, silo, arıtma tesisleri ile 

benzeri binaları yaptırmak, kullanmak ve gerektiğinde satmak. 

3-Serbest bölge oluşumuna, bizzat veya ortak pozisyonunda katılabilir. Serbest Bölge'de; kurucu, 

kurucu işletici ve işletici olarak konusuyla ilgili faaliyet gösterebilir. 

4-Serbest bölgelerde; her türlü yer kiralayabilir veya kiraya verebilir; satın alabilir veya satabilir, 

serbest bölgelerde merkez veya şube açabilir. 

5-Serbest bölgelerde; konusuyla ilgili emtia alım ve satımını yapabilir, konusuyla ilgili her türlü 

ticari, sınai ve hizmet faaliyetinde bulunabilir, yine konusuyla ilgili her türlü imalat faaliyetinin 

gerçekleştirilmesi ve paketlenmesi, konusuyla ilgili malların depolanması faaliyetinde bulunabilir. 

6-Serbest bölgelerde konusuyla ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere şubeler açabilir, bunlarla 

ilgili her türlü işlemleri yapabilir. 

7-Serbest bölgeye; yurt içinden ve yurt dışından (3. ülkeler dahil) konusuyla ilgili her türlü emtia 

ithal edilebilir; yurt içi ve dışına (3. ülkeler dahil) konusuyla ilgili her türlü emtia ihraç edilebilir. 

8-Yapacağı ve üreteceği malları pazarlamak için ambalajlamak, standart hale getirmek üzere 

bunlar için gerekli tesisleri kurabilir. 

9-Şirketin iştigal konuları ile ilgili her türlü endüstriyi doğrudan veya dolayısıyla ilgilendiren 

yardımcı ve tamamlayıcı sanayi tesislerini kurabilir, bu konuda gerekli yatırımları yapabilir. 

10-Şirketin iştigal konuları ile ilgili ham ve yardımcı maddeler ile lüzumlu araç ve gereçleri 

alabilir, istihsal edebilir, kullanabilir ve gerektiğinde satabilir. 

11-Ürettiği veya satacağı malları yurt içinde ve yurt dışında pazarlayabilir. 

12-Şirket amaç ve konusunun gerçekleşebilmesi için açılmış veya açılacak her türlü kamu ve özel 

kurumların ihale, artırma ve eksiltmelerine katılabilir, teklif verebilir, teklif alabilir, bunları kabul 

veya reddedebilir, teminatlarını yatırıp yatırılmış teminatları geri alabilir. Aldığı ihaleleri yeniden 

ihale, yüzde, pazarlık veya başka usüllerle başkalarına kısmen veya tamamen devredebilir. 

13-Şirket, SPKn’nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere, konusu ile 

ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak şirketler kurabilir, 

kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri ile devlet tarafından 

ihraç olunan hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri, kuponlar gibi bütün menkul kıymetleri 

aracılık etmemek kayıt ve şartıyla alabilir, satabilir, mübadele edebilir, teminat olarak gösterebilir, 

kabul edebilir, intifasından yararlanabilir veya yararlandırabilir. 

14-İşletme konularıyla ilgili gerekli olan emval ve kefalet kredileri, esham ve tahvilat kredileri, 

emtia, akreditif, yatırım, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri, iç ve dış 

piyasalarda yerli ve yabancı, resmi ve özel finansman kuruluşları ve işletmelerinden temin 

edebilir. Bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. 

15-Şirket amaç ve konusu ile ilgili ithalat, ihracat, imalat, taahhüt, mutemetlik, acentelik, 

taşeronluk, iç ve dış mümessillik, müşavirlik işleri yapabilir, yaptırabilir. 

16-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina, taşıt, tesisat, teçhizat, vasıtalar ile her türlü 

gayrimenkulleri satın alabilir, kullanabilir ve gerektiğinde kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar 

üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. 

17-Şirketin ve üçüncü kişilerin borç ve alacaklarının temini için ipotek, rehin, kefalet ve diğer 

teminatları alabilir, verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat 
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vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası 

düzenlemelerinde belirlenen esaslara uyulur. 

18-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve 

diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, gerektiğinde kiralayabilir, 

kiraya verebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. 

19-Gayrimenkuller üzerinde irtifak, indifa, sükna, ipotek, cins tashihi, vefa, şufa, tevhit, ifraz, kat 

mülkiyeti tesis edebilir veya bunları fek edebilir. 

20-Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi hükümleri uyarınca; Şirketin yöneticileri, çalışanları ve 

işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ve 

diğer mallar özgülenebilir. Şirket özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması 

suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurabilir, kamu idarelerine, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, 

kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta 

bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda 

bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu 

yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn’nun örtülü kazanç 

aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulur. 

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri: 

Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesi uyarınca, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu 

tarafından yönetilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin 1/2 ‘si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel 

Kurul’ca seçilirler. Yönetim kurulunun tek sayıdan oluşması halinde 1/2 oranının hesaplanmasında 

bulunan sayı aşağı yuvarlanır. Bağımsız üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

belirlenir. 

Şirket esas sözleşmesinin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, genel kurulun görev ve yetkileri 

dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili 

diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket’in idaresinde 

görevli ve yetkilidir.  

Şirket esas sözleşmenin 10.maddesine istinaden, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili 

Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin 

geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin 

imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulu 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim 

kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 370. 

Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya 

müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz 

olması şarttır. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir 

kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir. Yönetim 

Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları 

sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak 

olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu 

durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir 

yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline 

tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı 

yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. 

Şirket esas sözleşmesinin 9.A maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatında 

ve Türk Ticaret Kanunu’nda zorunlu olarak öngörülen komiteleri ve görev ve sorumluluklarının 
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sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak 

diğer komiteleri oluşturur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden 

oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve 

kamuya duyurulur. 

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi: 

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi uyarınca, A Grubu paylar Ana Sözleşme’nin 7. ve 15. 

maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında 

imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan 

paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi 

ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yönetim 

Kurulu’nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetme 

yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 

serbestçe devredilebilir. Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. 

maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Şirket 

kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. 

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: 

Şirket esas sözleşmesinin 21.maddesi uyarınca, Esas sözleşmede değişiklik yapılması Ticaret 

Bakanlığı’nın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra, 

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda 

esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler 

Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.  

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal 

edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay 

sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz. 

 

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile 

toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: 

Şirket esas sözleşmesinin 13.maddesine göre:  

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurullar, şirketin hesap devresi 

sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket 

işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal 

tablolara,  yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç 

paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini 

ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.  

Genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi; mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 

ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler 

dikkate alınarak, bu düzenlemelerde belirtilen usule göre yapılacak ilanla pay sahiplerine 

duyurulur.  

Türk Ticaret Kanunu 417. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine 

uygun şekilde "hazır bulunanlar listesi" hazırlanarak genel kurula katılanlar tarafından imzalanır. 

Şirket genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim 
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Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 

hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, 

öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm 

genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden 

hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 

kullanabilmesi sağlanır.  

Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler de katılırlar; ayrıca gündemdeki 

konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır 

bulundurulması gerekir.  

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir 

temsilci de yollayabilir. Şirkette ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın 

sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki varsa, bu paya ilişkin oy 

hakkı ancak bir temsilci marifetiyle kullanılabilir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka 

başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri 

şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek 

hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere, genel kurul toplantısında 

oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın 

şekli genel kurul tarafından belirlenir. 

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile 

sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Genel kurullar Türk Ticaret Kanununda, daha ağır nisaplar 

öngörülmüş bulunan hususlar haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay 

sahiplerinin huzuru ile toplanır.  Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda 

anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay 

sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar almaya 

yetkilidirler.  

Genel kurul toplantısı genel kurulca seçilecek bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı 

ve bir tutanak yazmanı ile bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı tarafından yönetilir. 

Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir.   

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge 

hükümlerine uygun hareket eder. Genel kurul tutanağının yasalara ve işbu esas sözleşme 

hükümlerine uygun şekilde düzenlenmesini sağlar. Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir 

tutanağa geçirilir. TTK 422. maddesine göre hazırlanan genel kurul tutanağı toplantı başkanlığı 

heyeti ve icabında hazır bulunan bakanlık temsilcisi tarafından imza edilir. Yönetim kurulu, genel 

kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını, ticaret siciline tescil ve ilan 

ettirmekle yükümlüdür.  

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun vereceği karar üzerine, Şirket 

merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından genel 

kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir iç yönerge hazırlanır. Bu yönerge genel 

kurulun onayıyla yürürlüğe girer ve yönetim kurulu tarafından yürütülür. 

Şirket esas sözleşmesinin 14.maddesine göre: 

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin 

hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Bakanlık 

Temsilcisinin görevlendirildiği hallerde, gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak 

kararlar ve Bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. 
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Şirket esas sözleşmesinin 15.maddesine göre:  

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 

5 (beş), her bir B Grubu pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanır. Vekâleten oy verme konusunda, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair 

mevzuat hükümlerine uyulur. Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak 

üzere genel kurul toplantısında oylama açık olarak yapılır.  

Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir. 

Şirket esas sözleşmesinin 16.maddesine göre: 

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.  

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin duyuru, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere 

toplantı tarihinden en az 3 hafta önce, Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma 

Platformunda yapılır. 

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar: 

Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesi uyarınca, (B) grubu Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi 

ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. 

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen 

koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 

Alım-Satım Fason Sözleşmeleri 

Şirketin fason üretim ve satışını yaptığı ürünlerin belli başlı alıcıları Şok Marketler Ticaret A.Ş. ve 

Türkşeker Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. dir. 

Şirket ile Şok Marketler Ticaret A.Ş. arasında 22/05/2018 tarihinde imzalanan Fason Üretim 

Sözleşmesi uyarınca, Şirket Şok Marketler’ in sahip olduğu ve detayları sözleşmede belirtilen 

marka için çeşitli ürünleri fason olarak üretmektedir. 

Şirket ile Türkşeker Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. arasında 01/09/2020 tarihinde imzalanan Fason 

Üretim Sözleşmesi uyarınca, Şirket Türkşeker Tarım’ın sahip olduğu ve detayları sözleşmede 

belirtilen marka için çeşitli ürünleri fason olarak üretmektedir. 

Bayilik Sözleşmeleri 

Şirketin üretimini ve satışını yaptığı ürün çeşitleri ve ileride portföyüne katacağı ürünlerin, 

bölgelerde satışı konusunda gerçek ve tüzel kişilerle akdedilmiş Bayilik Sözleşmeleri 

bulunmaktadır. Bayilerin kendileri için belirlenen bölgeleri dışında Şirket ürünleri ile ilgili bir 

faaliyette bulunmaları sözleşmeye aykırıdır. Bölgeler Şirketin insiyatifiyle genişletilebilir veya 

daraltılabilir. Esasen bir yıllık bir süre için akdedilmiş olan bu sözleşmeler, tarafların sözleşmeyi 

yenileme konusunda mutabakata varamaması durumunda kendiliğinden sona ermektedir.  

Tedarik Sözleşmeleri 
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Şirket, üretim ve satışını yaptığı ürün çeşitlerinin hammaddelerinin tedarikine ilişkin çeşitli 

şirketler ile satış sözleşmelerine taraftır. Sözleşme konuları, buğday, ürün ambalajları, yardımcı 

malzemeler gibi hammaddelerin satın alınmasıdır. 

Lojistik Hizmet Sözleşmeleri 

Şirket, Yurtiçi nihai ürün, hammadde ve yardımcı malzemelerin araçla taşımaları (kamyon ve tır 

ile sevkiyatları) ile ilgili olarak Sezlog Lojistik Hiz. A.Ş. ile 18/01/2020 tarihinde sözleşme 

yapılmış olup, sözleşme bir yıl geçerliliğe sahiptir. 01.01.2021 tarihinde yenilenmiştir. 

Sözleşmenin yenilenmesi günün şartlarına ve birim fiyat anlaşmasına göre olmaktadır.  

Bilgi Teknolojileri Sözleşmeleri 

Şirket, Belya Turz. İnş. Enerji Bilişim San. ve Tic. A.Ş. tarafından yazılan BELİT adlı ERP 

sistemini kullanmaktadır. Belit yazılımı hammaddenin alımında laboratuvar analizinden 

başlayarak üretim, paketleme ve sevkiyat aşaması da dâhil olmak üzere muhasebe ve insan 

kaynakları verilerinin kayıt ve beyanları için kullanılmaktadır. Şirket, Belit yazılımını 01/01/2013 

tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Belit yazılımı e-defter, e-irsaliye ve e-fatura süreçlerinde 

Gelir idaresi Başkanlığından onaylı yazılımlar arasındadır. 

Sigorta    

Şirket’in Endüstriyel Paket Yangın Poliçesi kapsamında üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, 

makine kırılma sigortası, işveren mali sorumluluk (kişi başı) sigortası, kasa emniyet suistimal 

sigortası, taşınan para sigortası 31.12.2020 tarihinde başlayıp 31.12.2021 tarihine kadar devam 

etmektedir. Ayrıca Tehlikeli madde ve tehlikeli atık sigortası 16.06.2020 tarihinde başlayıp 

16.06.2021 tarihine kadar devam etmektedir.  

Danışmanlık Sözleşmeleri  

Şirket, Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik kapsamında Ali Yerli YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş. firması ile 06/01/2020 tarihinde bir yıllık sözleşme imzalamıştır.  

Şirketin KVKK uyumluluk süreci ve karşılaşılabilecek yaptırımlardan korunması adına 

danışmanlık hizmetleri almak üzere KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı 

kapsamında Meteora Danışmanlık Ltd. Şti. ile Şirket adına İttifak Holding A.Ş. arasında 

05.12.2020 (Bir Yıllık) tarihinde bir danışmanlık sözleşmesi imzalanmıştır. 

Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile İmzalanan Bağımsız Denetim Sözleşmesi. 

Şirket Arılar Bağımsız Denetim ile 11.12.2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. İşbu denetim 

sözleşmesi uyarınca 6102 sayılı TTK, 660 sayılı KHK, 6362 Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak bağımsız denetim; Şirket’in 31.12.2020 tarihli ve 

bununla karşılaştırmalı sunulacak 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli konsolide finansal durum 

tablosu(bilanço), aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli 

muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notların ve finansal tablolar 

hakkında görüş verilmesini, Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin 

denetimini ve raporlanmasını ve Riskin erken saptanması ve yönetimi sistemi ve buna yetkili 

komitenin gerekliliğinin değerlendirilmesini ve raporlanmasını kapsar. 

Halka Arza Aracılık Sözleşmesi 

Şirket 26.03.2021 tarihinde Şirket’in Borsada halka arz edilmesine ilişkin halka arza aracılık 

hizmet sözleşmesi imzalamıştır. 

Hukuki Danışmanlık Sözleşmesi 

AKD Hukuk Bürosu ile 10.09.2020 tarihinde Bağımsız Hukukçu Raporunun hazırlanmasına 

ilişkin Avukatlık Hizmet Sözleşmesi imzalanmıştır. 
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23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA 

BİLGİLER 

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve 

izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim 

raporları: 

TFRS’ye göre hazırlanan ve Kurul’un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 

denetime tabi tutulan ve İzahname’de yer alması gereken 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 31 

Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllar için hazırlanmış olan mali tablolar ve bunlara ilişkin 

bağımsız denetim raporları izahnamenin ekinde yer almaktadır. 

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: 

Dönem 31.12.2018 

Unvan Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

Bağımsız Denetim Görüşü  Olumlu 

Sorumlu Ortak Baş denetçi Şerif ARI 

Dönem 31.12.2019 

Unvan Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

Bağımsız Denetim Görüşü  Olumlu 

Sorumlu Ortak Baş denetçi Şerif ARI 

Dönem 31.12.2020 

Unvan Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

Bağımsız Denetim Görüşü  Olumlu 

Sorumlu Ortak Baş denetçi Şerif ARI 

Bağımsız Denetim Görüşü- 2018 

Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2018 tarihli 

konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya 

zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo 

dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 

konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal 

performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Bağımsız Denetim Görüşü- 2019 

Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2019 tarihli 

konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya 

zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo 

dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 

konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal 

performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Bağımsız Denetim Görüşü- 2020 
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Selva Gıda Sanayi Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2020 tarihli konsolide 

finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve 

diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu 

ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo 

dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Topluluğun 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 

konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal 

performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun 

olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Söz konusu finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetim kuruluşunda ya da sorumlu ortak baş 

denetçide değişiklik meydana gelmemiştir. 

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) veya söz 

konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade: 

Son finansal tablo tarihinden sonra, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu 

üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler meydana gelmemiştir. 

23.4. Proforma finansal bilgiler: 

Yoktur. 

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu: 

Yoktur. 

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar 

payı dağıtım esasları ile İzahname’de yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla 

kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi: 

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 

ilkelerine göre tespit edilir.  

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 

olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda 

tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı, 

varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur.  

1. %5 ‘i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar 

genel kanuni yedek akçe ayrılır.  

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.  

3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, 

Şirket’in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  

4. Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

5. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk 
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Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye 

eklenir.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler, Esas Sözleşme’de veya kar dağıtım politikasında 

pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket’in memur, çalışan, işçilerine, pay sahibi 

dışındaki kişilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara 

kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

Kar payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul 

tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. 

Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 

temettü avansı dağıtılabilir. 

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların kar dağıtımı 

yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kar dağıtım esasları Şirket paylarının Borsa İstanbul’da 

işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurulda pay sahipliğinin onayına 

sunulacak kar dağıtım politikası çerçevesinde belirlenecektir. 

İzahname’de yer alan finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı yapılmamıştır. 

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 veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade: 

 

 

 

 

 

 

İHRAÇÇININ TARAF OLDUĞU DAVALAR VE TAKİPLER 
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DAVACI DAVALI
İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA 

NO/YIL
KONU RİSK

GELİNEN 

AŞAMA

Şirket

Cel-Ka 

Gıda Kozm. 

Att. 

San.Tic.Ltd.

Şti

Konya 2.İcra 

Müd.
14/1390 Alacak

1,190,698.63 

TL

Tapuya yazılan 

müzekkere 

olumsuz. 42-PB-

078 plakalı aracın 

üzerine haciz 

konuldu   

Şirket Nazım Sezer
Konya 10.İcra 

Müd.
16/3775

Çek 

Alacağı

1,000,000.00 

TL

Araçlarının üzerine 

haciz konuldu. 

Şirket

DT 

Gayrimenkul 

Turizm A.Ş.

İstanbul 4.İcra 

Müd.

2020/41

56
Alacak

  

13,000,000.00 

TL

Taşınmaz haczi 

yapıldı. 

Taşınmazlar 

kıymet takdiri 

yapıldı. Taraflara 

tebligat 

aşamasında banka 

hesaplarına bloke 

konuldu. 

Şirket

DT 

Gayrimenkul 

Turizm A.Ş.

Konya 7.İcra 

Müd.

2020/24

95
Alacak

  

12,000,000.00 

TL 

Taşınmaz haczi 

yapıldı. Kıymet 

takdiri yapılması 

bekleniyor. Banka 

hesaplarına bloke 

konuldu.  

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler: 

Yoktur. 

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecek payların ISIN (uluslararası menkul 

kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve 

gruplarına ilişkin bilgi: 

 

Grubu 
Nama/Hamiline 

Olduğu 
İmtiyazlar  Pay Sayısı 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı 

B Hamiline Yoktur 26.000.000 36,36% 1 26.000.000 33,33% 

          TOPLAM 26.000.000   

İhraç edilecek 26.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların halka arz sonrası 

oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı 36,36% olurken, halka arz sonrası 

oluşacak 78.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı 33,33% olacaktır. 

Payların ISIN kodu SPK onayını takiben temin edilecek olup, MKK nezdinde kaydileştirilecektir. 
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İhraççı’nın esas sözleşmesinin 6.maddesine göre; 

Şirket’in 65.000.000 TL olan sermayesinin 6.500.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 

58.500.000 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A Grubu 

paylar Ana Sözleşme’nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 

belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B grubu payların imtiyazı 

bulunmamaktadır. 

İhraççı’nın esas sözleşmesinin 7.maddesine göre; 

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına 

seçilecek en az beş en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu 

Üyelerinin 1/2‘si (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca 

seçilirler. 

Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar  

Grubu 
Nama/Hamiline 

Olduğu 
İmtiyazlar  Pay Sayısı 

Pay Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı (%) 

B Hamiline Yoktur 13.000.000 18,18% 1 13.000.000 16,67% 

          TOPLAM 13.000.000   

Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 13.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 

payların halka arz sonrası oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı 18,18% 

olurken, halka arz sonrası oluşacak 78.000.000TL’lik ihraççı sermayesine oranı 16,67% olacaktır.

  

Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilecek Paylar        

Grubu 
Nama/Hamiline 

Olduğu 
İmtiyazlar  Pay Sayısı 

Pay Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı (%) 

B Hamiline Yoktur 13.000.000 18,18% 1 13.000.000 16,67% 

          TOPLAM 13.000.000   

Ortak satışı yoluyla ihraç edilecek 13.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 

payların halka arz sonrası oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı 18,18% 

olurken, halka arz sonrası oluşacak 78.000.000TL’lik ihraççı sermayesine oranı 16,67% olacaktır. 

 

No. 
Ortağın Adı, 

Soyadı/Unvanı 

Halka Arzı Yapılacak 

Payların Nominal tutarı 

(TL) 

Ortak Satışı Yapılacak Payların 

Halka Arz Sonrası Şirket 

Sermayesindeki Payı Oranı 

1 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 13.000.000 16,67 

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: 

Şirket’in merkezi Türkiye’de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket’in payları 

sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur. 

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: 

Şirket’in payları henüz kaydileştirilmemiş olup halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme 

esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.  
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24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

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 ve TTK md. 507, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği): 
Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir. 

a) Hak kazanılan tarih: Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar 

elde edilmesi ve kar dağıtımına Genel Kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi 

itibarıyla payların tümü kâr payı alma hakkı elde eder. 

b) Zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı 

bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan kâr 

payı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay 

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 mal sandığına vermeğe 

mecburdurlar.  

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri 

tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için 

aynıdır. 

Payları, MKK nezdinde ve yatırım kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada 

bulunan pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına 

aktarılmaktadır. 

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, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımlamış olduğu ilke kararları, tebliğler ile 

ilgili diğer kanun ve sair mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi’ne uyulur.  

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. Maddesi'ne göre;  

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 

ilkelerine göre tespit edilir.  

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 

olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda 

tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı, 

varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur.  

1. %5 ‘i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar 

genel kanuni yedek akçe ayrılır.  

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.  
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3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, 

Şirket’in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  

4. Net dönem karından, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret 

Kanunu’nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

5. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, 

çıkarılmış sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk 

Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye 

eklenir.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler, Esas Sözleşme’de veya kar dağıtım politikasında 

pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket’in memur, çalışan, işçilerine, pay sahibi 

dışındaki kişilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara 

kar payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği  gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 

Kar payı dağıtım tarihi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul 

tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. 

Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 

temettü avansı dağıtılabilir. 

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn 

md. 18, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği):  

TTK md. 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan 

payları alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme’nin 7’nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu 

sermaye artırımı kararında yeni pay haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.  

Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 

SPKn md. 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 

Bedelsiz Pay Edinme (TTK md. 462, SPKn md. 19 ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği): 

TTK md. 462 uyarınca, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca 

özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve 

mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye 

dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. Artırımın tescili ile o anda mevcut pay 

sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler.  

SPKn md. 19 uyarınca, halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım 

tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507):  

TTK md. 507 uyarınca, Şirket’in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme’de sona eren 

Şirket’in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye 

sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.  

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527, 

II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği):  
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TTK md. 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula 

kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel 

kurula yollayabilir.  

TTK md. 1527 uyarınca, anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride 

bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 

doğurur. 

SPKn md. 29 uyarınca, halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede 

gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve KAP ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde 

yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 

toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. 

SPKn md. 30 uyarınca, 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 alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri 

katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Payları 

kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından 

sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir. 

Genel Kurul’da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md. 407, 409, 417): 

TTK md. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. 

Kanuni istisnalar saklıdır.  

TTK md. 409 uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet 

dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal 

tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç 

paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini 

ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerektiği 

takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.  

TTK md. 417 uyarınca, yönetim kurulu, SPKn’nin 13 üncü maddesi uyarınca genel kurula 

katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK’dan sağlayacağı “pay 

sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.  

Oy Hakkı (SPKn md. 30 ve TTK md. 432, 433, 434, 435, 436): 

TTK md. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. 

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak 

kullanır.  

TTK md. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini 

veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak 

atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy 

hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin 

menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması 

dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur. 

TTK md. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi 

bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin 

başkasına verilmesi geçersizdir. 

TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az 

miktarının ödenmesiyle doğar. 

TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs 

şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir 
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işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan 

müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini 

haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait 

paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. 

SPKn md. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay 

sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. 

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTK md. 437, II-14.1 sayılı Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği):  

SPKn md. 14 uyarınca, Şirket, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal 

tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından TMS çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere 

uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.  

TTK md. 437 uyarınca, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık 

faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun 

toplantısından en az üç hafta önce, Şirket’in 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 Şirket’e ait olmak 

üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim 

kurulundan, Şirket’in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi 

isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket’in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap 

verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. 

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2): 

SPKn md. 18/6 uyarnca, 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.  

SPKn md. 20/2 uyarınca, 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. 

TTK md. 445 ve 446 uyarınca, 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.  

TTK md. 447 uyarınca, genel kurulun, özellikle, pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, 

dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan 

kaldıran; pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü 

dışında sınırlandıran veya anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması 

hükümlerine aykırı olan kararları batıldır. 
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TTK md. 448 uyarınca, Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü 

usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar. İptal davasında üç aylık hak 

düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz.  

Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, şirketin istemi 

üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın 

nitelik ve miktarını mahkeme belirler. 

TTK md. 449 uyarınca, genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde 

mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin 

geri bırakılmasına karar verebilir. 

TTK md. 450 uyarınca, genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, 

kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir 

suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır. 

TTK md. 451 uyarınca, genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı 

takdirde, davacılar bu sebeple Şirket’in uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar. 

Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 420, 439, 531, 559, SPKn md. 27):  

TTK md. 411 uyarınca, 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.  

TTK md. 412 uyarınca, 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.  

TTK md. 420 uyarınca, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin en az 

yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek 

olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. 

TTK md. 439 uyarınca, 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.  

TTK md. 531 uyarınca, haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık 

şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki 

asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. 

TTK md. 559 uyarınca, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket’in 

kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket’in tescili tarihinden itibaren 

dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve 

ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda 

birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın 

onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz. 

SPKn md. 27 uyarınca, ortaklıktan 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. 

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 438, 439):  
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TTK md. 438 uyarınca, 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. 

TTK md. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az 

yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az birmilyon Türk 

Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret 

mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket 

organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara 

uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır. 

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, II-27.2 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği):  

SPKn. md. 24 uyarınca, 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. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi 

üzerine, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde 

borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından satın almakla yükümlüdür. Pay 

sahibinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına haksız bir 

biçimde engel olunması, genel kurul toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya 

gündemin usulüne uygun bir biçimde ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif 

kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.  

Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen 

ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından II-27.2 sayılı 

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde 

düzenlenmektedir. 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27, II-27.1 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve 

Satma Hakları Tebliği):  

SPKn md. 27 uyarınca, 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. 

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 

Şirket’in 5 Nisan 2021 tarih ve 2021/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde: 

1-   Şirket’in 65.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin 325.000.000-TL kayıtlı sermaye 

tavanı içerisinde, tamamı nakit karşılığı olarak 13.000.000-TL artırılarak 78.000.000-TL 

ye çıkarılmasına, 

2- Artırılan 13.000.000-TL nominal değerli sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal 

değerli 13.000.000 adet payın mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları talepte 

bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanarak,  B grubu hamiline yazılı olarak 

çıkarılmasına, 

3- Şirket’in hakim ortağı İttifak Holding A.Ş. tarafından Şirketimize bildirildiği üzere; 

İttifak Holding A.Ş.’nin Şirket’in sermayesinde sahip olduğu paylardan 13.000.000-TL 

nominal değerli beheri 1 TL den 13.000.000 adet B grubu hamiline payın ortak satışı yolu 

ile halka arzına, 
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4- Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 13.000.000-TL nominal değerli B grubu 

hamiline 13.000.000 adet pay ile, ortak satışı kapsamında ihraç edilecek 13.000.000-TL 

nominal değerli B grubu hamiline 13.000.000 adet payın, belirlenecek halka arz 

fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 

Sermaye piyasası Kurulu’nun tebliğ ve tüm düzenlemeleri dahil olmak üzere yürürlükte 

mevzuat hükümleri çerçevesinde halk arz edilmesine, 

5- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak sermaye artırımı ve halka arz işlemlerine ilişkin olarak   

SPK, Borsa İstanbul ve MKK başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar 

nezdinde gerekli çalışmaların yürütülmesine, 

6- VII.128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan, sermaye artırımından 

elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporunun kabulüne, 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. 

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma 

haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi: 

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi 

halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi 

olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim 

ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul’un pay alım teklifine 

ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.  

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde 

sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha 

fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan 

pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, 

azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların 

kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn’nun 24 üncü maddesi 

çerçevesinde belirlenir. 

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan 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. TTK’nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz. 

SPKn’nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul 

toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti  tutanağa geçirten pay sahipleri, 

paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın 

niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya 

açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye 

yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek 

esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda 

pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul’un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma 

hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.  

Pay sahibinin SPKn’nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel 

kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının 

usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul 
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kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki 

paragraftaki hüküm uygulanır. 

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından 

gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında 

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: 

Halka arzın gerçekleştirilmesi için, SPK’nın onayı haricinde halka arz edilen payların borsada 

işlem görebilmesi için Borsa İstanbul’un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa 

İstanbul’un payların halka arzı sonrası işlem görüp göremeyeceğine dair görüşlerine İzahname’nin 

I no’lu bölümünde yer verilmiştir. 

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır. 

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri: 

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 26.000.000 TL nominal değerli B grubu 

hamiline yazılı payların halka arz sonrası oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı 

36,36% olurken, halka arz sonrası oluşacak 78.000.000 TL’lik ihraççı sermayesine oranı 33,33% 

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: 

Halka arz edilecek paylar için 2(iki) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve 

bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. Halka arzın 2021 

yılı ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. 

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci 

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli: 

Satış, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama 

Yoluyla Satış Yöntemi” kullanılarak ve en iyi gayret aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Sabit 

fiyatla talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır. Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına talep 

toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep 

toplamaya devam edilir. Satışı planlanan sermaye piyasası araçlarına ilişkin talep toplanmış 

olması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmez. 

Tüm yatırımcılardan talepler halka arzda yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler 

vasıtasıyla toplanacaktır. 

Başvuru Şekli:  

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunan yatırımcılar, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt 

İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardır. 

Selva Gıda paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde 

gruplandırılmıştır: 

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş 

sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir 

takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı 180 günden fazla oturanları (“Türk Parası Kıymetini 

Koruma 32 Sayılı Karar”) ve aşağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm 

gerçek ve tüzel kişilerdir. 

Kurumsal Yatırımcılar: 

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye’de bulunan; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik 

Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy 

Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları ile 17.07.1964 

tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan 

Sandıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nitelikleri 

itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilecek diğer kuruluşlar, Aktif toplamının 

50.000.000 Türk Lirası, Yıllık Net Hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, Öz sermayesinin 

5.000.000 Türk Lirasının üzerinden olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlardır. 

Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'la 

tanımlanan yurtdışında yerleşik olan, aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, 

kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman 

kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve 

yardım sandıkları ve vakıflar ile Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası 

kuruluşlardır. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca BİST'te işlem görecek şekilde halka arz 

edildiğinden, bu kategoriden talepte bulunan yatırımcılar payları Türkiye'de satın alacaklardır. 

Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal tutarlı payların; 

         Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal tutarlı paylardan; 

• 7.800.000 TL nominal tutarlı paylar (30%) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 

• 7.800.000 TL nominal tutarlı paylar (30%) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 

• 10.400.000 TL nominal tutarlı paylar (40%) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 

 

tahsis edilecektir. 

Selva Gıda paylarının halka arzına katılmak isteyen “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve 

“Kurumsal Yatırımcılar (Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar)” 

halka arz süresi içinde ve işbu İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru 

yerlerinde belirtilen yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin merkez, şube 

ve emir iletim merkezlerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. 

Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarı (bir) lot ve 

katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka 

arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak 

istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır. 

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir: 

1. Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) 

fotokopisi 

2. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi 

levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi. (Sayılan dokümanlara ek olarak Yurt İçi 

Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net 

hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde 

olması” kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşların yıllık kurumlar vergisi 



 

113 

 

 

beyannamesinin fotokopisini (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa 

şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumu Mali Müşavir tarafından 

düzenlenmiş tam tasdik raporun) sunması gerekmektedir. Talep sahiplerinin edinmeye hak 

kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılan hesaplara aktarılması 

zorunludur. 

Talep Toplama 

Selva Gıda paylarının halka arzında talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde talepler 

toplanacaktır. 

 

i. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, 1 TL nominal değerdeki bir 

payın Fiyat Tespit Raporu’nda belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile 

çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım nezdinde 

Selva Gıda adına açılmış olan  90 numaralı özel halka arz hesabına nakden veya 

hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların 

halka arza katılabilmesi için Ahlatcı Yatırım’da hesabı bulunması 

gerekmektedir. 

ii. Kurumsal Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden veya hesaben 

ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin yetkili kuruluş olan Ahlatcı 

Yatırım tarafından üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep 

toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. 

Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi 

gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı 

uyruklular dışında kalan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen 

kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar, 

talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 

Dağıtım Şekli 

Toplanan teklifler yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Yurt İçi 

Bireysel Yatırımcılar ve Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru 

taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. 

Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar 

doğrultusunda dağıtım yapılacaktır. 

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi'ne göre 

yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet 

pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat 

miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” 

bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep 

ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında 

dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında 

küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen 

karşılanamayan yatırımcılar arasında İhraççı’nın uygun gördüğü şekilde dağıtım 

yapılacaktır. 

ii. Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı’ya 

verilecek pay miktarına yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım’ın da önerisi dikkate 

alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir. 
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Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir 

mükerrer tarama işlemi yapılmayacaktır. 

Kurumsal Yatırımcılar (Yurtiçi Kurumsal ve Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar) için talep toplama 

sonucunda payların dağıtımı sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması 

durumunda fazla olan talep kabul edilecektir. 

Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan 

pay tutarından az olması halinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek 

miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının 

tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir. 

Tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır 

koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında 

kalınması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar 

dağıtıma tabi tutulacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, 

dağıtılamayan paylar pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında İhraççı’nın uygun 

gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır. 

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Selva Gıda tarafından 

onaylanarak kesinleşmesini izleyen işgünü içerisinde, satışı gerçekleştiren yetkili kuruluş olan 

Ahlatcı Yatırım tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. 

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi: 

Tüm yatırımcı grupları İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen yetkili kuruluş olan 

Ahlatcı Yatırım Genel Müdürlüğü, İstanbul Göktürk ve Çorum şubeleri, telefon bankacılığı ve 

internet kanalları; www.ahlatciyatirim.com.tr aracılığı ile talepte bulunmak için başvurabilirler. 

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 

Halka arz süresince talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleridir.  

ii. Kurumsal Yatırımcılar 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının satış fiyatı 

ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci 

işgünü saat 12.00’ye kadar yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım’a ödeyeceklerdir. Yurt İçi ve Yurt 

Dışı Kurumsal Yatırımcılar talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeleri nakden 

yapılacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından 

sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini ödemekten imtina edemezler. 

Her bir tahsis grubunun pay bedellerini ödeme yeri ve şekline ilişkin detaylı bilgi aşağıda 

verilmiştir. 

i. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların İşbu İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru 

yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1,00 TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu’nda 

belirtilen satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini nakden 

ve/veya hesaben yatıracaklardır. 

 

http://www.ahlatciyatirim.com.tr/
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ii. Kurumsal Yatırımcılar (Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar) 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım'a başvuruda 

bulunabileceklerdir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen 

nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listesinin onaylanmasını 

takip eden ikinci iş günü saat 12:00’ye kadar talepte bulundukları Ahlatcı Yatırım’a 

ödeyeceklerdir. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar pay bedellerini nakden veya hesaben 

ödeyeceklerdir. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi 

giren yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım’a aittir. 

Yetkili kuruluş olan Ahlatcı, talepte bulunan Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın 

taleplerini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar 

dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini 

taleplerini giren yetkili kuruluş Ahlatcı Yatırım’a ödemekten imtina edemezler. 

          c) Başvuru yerleri: 

Selva Gıda paylarının halka arzına katılmak isteyen “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” ve “Kurumsal 

Yatırımcılar (Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar)” halka arz süresi 

içinde ve işbu İzahname’nin 25.1.3.2 (c) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde belirtilen yetkili 

kuruluş olan Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin merkez, şube ve emir iletim merkezlerine 

başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. 

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da işlem saatleri 10:30-13:00’dur. 

Halka Arzı Gerçekleştirecek Yetkili Kuruluş:    

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Adres 

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 Blok Kat:-1 

No:256 Sarıyer / İstanbul 

Telefon 0212 304 19 19 

Faks 0212 290 21 41 

İnternet Adresi: http://www.ahlatciyatirim.com.tr  

d)  Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Talep toplama sonrası, talebi karşılanan yatırımcıların payları, dağıtım listelerinin İhraççı 

tarafından onaylanarak Ahlatçı Yatırım’a iletilmesini takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartı 

ile, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listelerinin İhraççı tarafından Ahlatçı Yatırım’a 

iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına 

aktarılacaktır. 

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: 

http://www.ahlatciyatirim.com.tr/
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Halka arzın yeni pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinden önce iptali veya ertelenmesi; 
yasama, yürütme organları, sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili 

organlar ve diğer resmi kurum kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle Ahlatcı 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin ve/veya Şirketin aracılık sözleşmesi kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki 

düzenlemeler yapılması, Şirket, Şirket ortakları. Şirket bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Şirket 

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket'in ilişkili tarafları ve Yönetimde söz sahibi personeli hakkında 

payların halka arzını etkileyecek, olay, dava veya soruşturma ortaya çıkmış olması, sermaye 

artırımı süresi içinde Şirket'in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin 

bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunda doğacak olumsuz değişikliklerin ortaya 

çıkması gibi olağanüstü koşulların oluşması hallerinde halka arzın iptal edilmesi veya ertelenmesi 

mümkündür. 

Ayrıca SPK'nın İzahname ve İhraç Belgesi Tebliğinin (II-5.1) 24. maddesi hükmü gereği, 

izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde 

yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması 

halinde, bu durum ihraççı veya halka arz eden tarafından yazılı olarak derhal Kurul'a bildirilir. 

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, ihraççı, halka arz eden veya 

bunların uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum 

yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Satış süreci ihraççı, halka arz eden veya yetkili kuruluşlar 

tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi durumunda Kurulca satış sürecinin durdurulmasına 

karar verilebilir. 

Ülke genelinde olağanüstü durum veya savaş halinin ilan edilmesi, ekonomik kriz belirtilerinin 

çok derinleşerek altından kalkılamayacak seviyeye gelmesi gibi nedenlerle halka arzın ertelenmesi 

söz konusu olabilir. Halka arzın yukarıda sayılan nedenlerin dışında iptali söz konusu değildir. 

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının 

üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi: 

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin onaylanarak 

kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım tarafından, 

başvuru yerlerinde Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a ve Yurt İçi Kurumsal ile Yurt Dışı Kurumsal 

Yatırımcılar’a iade edilecektir. 

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: 

Talep edilecek adetler 1 (bir) pay ve katları şeklindedir. Şirket’in işlem sırasına gönderilecek 

emirlerde kullanılabilecek en yüksek lot Miktarı satış başlamadan önce Borsa İstanbul tarafından 

yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir. 

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 hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun 

haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.  

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, 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. 
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25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi: 

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında 

kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar azami 2 iş günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

 

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 

Halka arzda ihraççı tarafından sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 13.000.000 TL nominal B 

grubu payların satışı, Şirket’in 05.04.2021 tarih ve 2021/07 sayılı halka arza dair almış olduğu 

yönetim kurulu kararı uyarınca mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklara tamamen 

kısıtlanarak gerçekleştirilecektir. 

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: 

Yoktur. 

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 Görevi Kurum Adı 

Tayfun Bora KUMRU Yönetim Kurulu Başkanı Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Yavuz ARIYAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Necmi ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Mustafa ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Süleyman KILIÇ 
Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Fatma ÖLMEZ 
Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Hasan ÖZÜLKÜ 

Yatırımcı İlişkileri Bölüm 

Yöneticisi 

 

Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Özkan KOYUNCU Genel Müdür Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Yasin Hüseyin İÇÖZ Genel Müdür Yardımcısı Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Hakan TEKKURT Mali İşler Müdürü Selva Gıda Sanayi A.Ş. 

Murat ALTUN Grup Mali İşler Müdürü İttifak Holding A.Ş. 

Ahmet AHLATCI Yönetim Kurulu Başkanı Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Ahmet Emin 

AHLATCI 
Yönetim Kurulu Bşk Yrd 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
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Ateş AHLATCI Yönetim Kurulu Üyesi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

İsmail ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Tuncay KARAHAN 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Genel Müdürü 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Yücel Tonguç ERBAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Süleyman YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Mehmet Barış ÜRKÜN 
Araştırma ve Kurumsal 

Finansman Müdürü 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Muharrem 

KARAPINAR 

Muhasebe ve Operasyon Grup 

Müdürü 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Şerif ARI                    Sorumlu Ortak Baş Denetçi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

Harun MUTLU Kıdemli Denetçi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

Burak 

ANASONOĞLU 
Kıdemli Denetçi Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 

25.2. Dağıtım ve tahsis planı: 

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden 

birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: 

Yoktur. 

25.2.2. 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: 

Yoktur. 

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları: 

Halka arz, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirileceğinden, aşağıda belirtilen 

yatırımcı gruplarına, belirtilen oranlarda tahsisat yapılacaktır. 

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır. İkinci iş gününün sonunda 

dağıtım listesi kesinleşecektir. Kaydi paylar azami dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 

iki iş günü içerisinde teslim edilecektir. 

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:  

         Halka arz edilen 26.000.000 TL nominal tutarlı payların; 

• 7.800.000 TL nominal tutarlı paylar (30%) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, 

• 7.800.000 TL nominal tutarlı paylar (30%) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, 

• 10.400.000 TL nominal tutarlı paylar (40%) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 

 

tahsis edilecektir. 

Yukarıda belirtilen yatırımcılara yapılacak satışlar bakımından tahsisat oranları, talep toplama 

neticesinde Selva Gıda’yı bilgilendirerek II.5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği 

hükümlerine uygun olmak kaydıyla yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım tarafından 

değiştirilebilecektir. 

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde 

münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler: 

Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak 

miktarda talep gelmemiş ise o gruba ait tahsisat Selva Gıda’ya bilgi verilerek diğer gruplara 
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aktarılabilir. 

Talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar 

talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; 

- Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için tahsis edilen tutarı %20'den 

daha fazla azaltma yapılmaması ve 

- Selva Gıda paylarının Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %10, Yurt İçi Kurumsal 

Yatırımcılar için %10’un altına düşürülmemesi şartıyla Selva Gıda ve Ahlatcı 

Yatırım’ın birlikte verecekleri karar ile kaydırma yapılabilir.  

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis 

edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım 

yöntemi/yöntemleri: 

Yurt İçi Bireysel yatırımcılara dağıtım oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada 

talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra Yurt İçi 

Bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile 

“Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan oran, her bir yatırımcıya ait kişisel talep 

ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması 

durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında 

İhraççı’nın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır. 

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek 

ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:  

      Herhangi bir yatırımcı grubuna ayrıcalık yoktur. 

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı: 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak 

toplam pay adedinden az veya eşit olduğu durumlarda talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmiş ve 

alt sınır belirtmesi sebebiyle talebi karşılanamayanlar hariç o gruptaki tüm yatırımcılara en az bir 

adet pay dağıtılacaktır. 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağılacak 

toplam lot adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet lot dağıtılacağına 

Ahlatcı Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Selva Gıda tarafından Kurul’un II-5.2 sayılı 

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği md. 19'da yer alan eşit ve adil davranılması esası 

gözetilerek karar verilecektir. 

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar: 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir 

mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır. 

Kurumsal Yatırımcılar için öncelikle, madde 5.1.3.2.a’da belirtilen şekilde nihai talep adedi 

belirlenecektir. Daha sonra bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda 

fazla olan talep kabul edilecektir. 

Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan 

pay tutarından az olması hâlinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek 

miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının 

tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir. 

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilecek 

tarihler:  

Yoktur. 
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h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen 

talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş 

bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi: 

Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat 

tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi 

mümkündür. 

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının 

bildirilme süreci hakkında bilgi: 

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar, dağıtım listelerinin onaylandığı günü takip eden iş günü 

talepte bulundukları yetkili kuruluş olan Ahlatcı Yatırım’a başvurarak halka arzdan aldıkları 

kesinleşmiş pay miktarını öğrenebilirler. 

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi: 

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut 

ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:  

Yoktur. 

b) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile satış 

yöntemi ve süresi: 

Yoktur. 

c) Ek satışın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satışı yoluyla 

gerçekleştirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama: 

Yoktur. 

d) Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 

Yoktur. 

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi 

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının 

katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 

1 TL nominal değerli bir adet payın satış fiyatı [●] TL olarak belirlenmiştir. 

Halka arza iştirak eden yatırımcılardan ihraç edilen payların bedeli dışında alım taleplerine aracılık 

eden yetkili kuruluşlar tarafından işlem komisyon bedeli ve bu bedel üzerinden %5 BSMV 

maliyeti bedeli yanı sıra hesap açılışı ile para ya da pay transferine ilişkin ücret talep 

edilebilecektir. 

Ahlatcı Yatırım’ın işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti haricinde halka arzda talepte 

bulunan yatırımcılardan talep edeceği komisyon ve benzeri giderler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Kurum 

Hesap 

Açma 

Ücreti 

Sermaye Piyasası 

Aracının MKK'ya 

Virman Ücreti 

Yatırımcının Başka 

Aracı Kuruluştaki 

Hesabına Virman 

Ücreti 

EFT Ücreti 
Damga 

Vergisi 
Diğer 

Ahlatcı 

Yatırım 

Menkul 

Değerler 

A.Ş. 

Yoktur 
MKK’nın Almış 

Olduğu Ücret 

Takasbank Üzerinden 

Alınmaz 

Takasbank’ın 

Almış 

Olduğu EFT 

Ücreti 

Yoktur Yoktur 
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25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması 

durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat 

tesptindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi: 

1,00 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı [●] TL olarak belirlenmiştir. 

Halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemler Piyasa Çarpanları Analizi ve İndirgenmiş 

Nakit Akımları Analizi Yöntemi (İNA)’dır. Bu yöntemlere ilişkin açıklamalar fiyat tespit 

raporunda yer almaktadır. 

Halka arz satış fiyatına baz teşkil eden fiyat tespit raporu izahnamenin onaylanmasını takiben, 

satış tarihinden itibaren en az 3 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr), 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. internet sitesinde (www.ahlatciyatirim.com.tr) ve Selva 

Gıda Sanayi A.Ş. internet sitesinde (http://www.selva.com.tr) yayınlanacaktır. 

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı 

menfaat sağlayanlar hakkında bilgi: 

Mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Yeni pay alma haklarının 

kısıtlanmasına razı olan mevcut ortaklar Şirket’e kendi imkânlarıyla sağlayamadıkları öz kaynağın 

sermaye artırımı yoluyla halka arz sayesinde elde edilmesinin önünü açacaklardır. Böylece 

Şirket’in büyümesinin önündeki öz kaynak kısıtlaması kalkacağından geleceğe yönelik yatırımlar 

ve böylece büyüme olanaklarından payların değer artış kazancı ve kar payı kazancı ile 

yararlanacaklardır. 

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili 

kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde 

bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı 

payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması: 

Yoktur. 

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi: 

Selva Gıda Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına aracılık edecek yetkili kuruluş Ahlatcı Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.’dir. 

Adres: Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4 Blok Kat:-1 No:256 Sarıyer / İstanbul 

Tel: 0212 304 19 19, Faks: 0212 290 21 41  

İnternet adresi: http://www.ahlatciyatirim.com.tr  

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri: 

Halka arz sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirileceğinden dolayı payların saklama, takas 

ve ödeme işlemleri Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve MKK (Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş.) tarafından gerçekleştirilecektir. 

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi: 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler “En İyi Gayret Aracılığı” yoluyla halka arza aracılık edecektir. 

Bu nedenle satışta yüklenimde bulunan herhangi bir kişi ya da kurum bulunmamaktadır. 

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi 

Aracılık yüklenim sözleşmesi 26.03.2021 tarihinde taraflarca imzalanmıştır. 

Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Selva Gıda Sanayi A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.’nin hak, yükümlülük ve taahhütler, aracılık ve masraflar, satış ve dağıtıma 

http://www.kap.org.tr/
http://www.ahlatciyatirim.com.tr/
http://www.selva.com.tr/
http://www.ahlatciyatirim.com.tr/
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ilişkin hükümler ile işbu izahnamenin “25.1.4” bölümünde belirtilen aracılık faaliyeti ve halka 

arzın iptal ve erteleme koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir. 

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:  

Şirket, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek paylar üzerinden halka arz geliri elde edecektir. 

Şirket paylarının halka arzında sahip olduğu payları satan hissedarlar pay satış geliri, halka arza 

aracılık eden yatırım kuruluşları ise halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir. 

Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı kuruluşların halka arza aracılık komisyonu, 

hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti 

elde etmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu maliyetler, işbu İzahname’nin 28 numaralı “Halka 

Arz Geliri ve Maliyetleri” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Ahlatcı Yatırım’ın halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç, doğrudan veya dolaylı 

olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Ahlatcı Yatırım’ın, 

Selva Gıda’nın %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza aracılık 

sözleşmesi dışında, herhangi bir anlaşma yoktur. 

Şirket ve halka arzda danışmanlığını yapan ve hukukçu görüşünü oluşturan AKD Hukuk Bürosu 

arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. AKD Hukuk Bürosu ve 

Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. AKD Hukuk Bürosu’nun doğrudan ya da 

dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. 

AKD Hukuk Bürosu’nun Şirket’in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka 

arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri haricinde, herhangi bir anlaşma yoktur. AKD 

Hukuk Bürosu halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti 

elde etmektedir. 

Şirket ve finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 

arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Arılar Bağımsız 

Denetim YMM A.Ş.  ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Arılar Bağımsız 

Denetim YMM A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir 

ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş.’nin, Şirket’in %5 ve 

daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Arılar Bağımsız 

Denetim YMM A.Ş. Şirket’e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde 

etmiştir. 

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır. 

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en 

erken işlem görme tarihleri: 

Şirket payları henüz borsada işlem görmemektedir. Halka arzda ihraç edilecek payların Borsa 

İstanbul’da ilgili Pazar’da işlem görmesi için [●].[●].2021 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru 

yapılmıştır. Halka arz söz konusu payların Borsa’da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, 

halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi Borsa 

İstanbul mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 

vereceği olumlu karara bağlıdır. Söz konusu karar alınmadıkça halka arz edilen payların borsada 

işlem görme imkânı olmayacaktır. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün kararı sonucu 

payların Borsa’da işlem görme tarihi belirlenebilecektir. Birincil piyasada satış sonrası ikincil 

piyasa işlem sırasının açılması, Borsa’nın Şirket’in KAP sayfasında yapacağı duyuruyu takip eden 

iş günü gerçekleşir. 
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26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin 

bilgi: 

Yoktur. 

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak; 

Yoktur. 

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: 

Yoktur. 

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı: 

Planlanmamaktadır. 

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin 

açıklama:  

Yoktur. 

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:  

Yoktur. 

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:  

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine 

ilişkin açıklama:  

Yoktur. 

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:  

Yoktur. 

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın 

niteliği:  

Yoktur. 

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler: 

Yoktur. 

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER   

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:  

 

Halka Arz Eden Adresi 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kuleplaza Kat:35 

No:2 Selçuklu 42060 KONYA 

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri 

Halka arz, Şirket 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 

78.000.000 TL’ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan toplam 13.000.000 TL nominal 

değerli 13.000.000 adet hamiline pay ile Şirket mevcut ortaklarından İttifak Holding’in sahip 

olduğu 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet payın halka arzı suretiyle 

gerçekleştirilecektir. 

Paylarını halka arz edecek olan İttifak Holding’in satışa sunduğu paylar aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Grubu 
Nama/Hamiline 

Olduğu 
İmtiyazlar  Pay Sayısı 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı (%) 

B Hamiline Yoktur 13.000.000 18,18% 1 13.000.000 16,67% 

          TOPLAM 13.000.000   

Ortak satışı yoluyla ihraç edilecek  13.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı 

payların halka arz sonrası oluşacak 71.500.000 TL’lik B grubu paylar içindeki payı 18,18% 

olurken, halka arz sonrası oluşacak 78.000.000TL’lik ihraççı sermayesine oranı 16,67% olacaktır. 

 

Ortağın Adı Soyadı 
Pay 

Grubu 

Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası 

Sermaye 

Tutarı (TL) 

Sermaye 

Payı (%) 

Sermaye Tutarı 

(TL) 

Sermaye 

Payı (%) 

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 
A 6.500.000 

95,24% 
6.500.000 

62,70% 
B 55.409.000 42.409.000 

İrent Oto Kiralama Ticaret A.Ş B 2.561.000 3,94% 2.561.000 3,28% 

Belya Tur. İnş. Enerji Bilişim 

Sanayi Ticaret A.Ş. 
B 530.000 0,82% 530.000 0,68% 

Halka Açık Kısım B 0 0 26.000.000 33,33% 

TOPLAM A+B 65.000.000 100% 78.000.000 100% 

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:  

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt: 

Şirket, 05.04.2021 tarihinde gerçekleştirdiği 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Şirket 

paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’ de işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile 

Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine, dolaşımdaki pay 

miktarının iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre 

boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına ve 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdinde bu kapsamda taahhütte bulunmuştur. 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: 

Halka Arz Eden Ortak İttifak Holding, 05.04.2021 tarihinde gerçekleştirdiği 2021/07 sayılı 

Yönetim Kurulu Toplantısında payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten 

itibaren 1 (bir) yıl süre ile hiç bir şekilde Borsa’da satılmayacağını,  bu payların borsada satılması 

sonucunu doğuracak hiç bir işlemde bulunulmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılması 

sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapılmayacağını ve Borsa İstanbul A.Ş. dışında yapılabilecek 

olası satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara bildirileceğini 

taahhüt etmiştir. 

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler:  

Şirket’in mevcut ortakları, SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 8’inci maddesi uyarınca, 

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle (i) elinde 

bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve 

bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir 

işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun 
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olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve (iii) Borsa dışında 

satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir. 

 

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler: 

Yoktur. 

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular: 

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: 

Şirket’in, halka arzdan toplam brüt [●] milyon TL (net [●] milyon TL) nakit girişi elde etmesi 

beklenmektedir. 

Halka Arz Eden ortak İttifak Holding’in, halka arzdan brüt [●] milyon TL (net [●] milyon TL) 

gelir elde etmesi beklenmektedir. 

Halka arza ilişkin toplam maliyetin [●] milyon TL, pay başına maliyetin ise [●] TL olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Halka arzın sermaye artırımı ve Ortak’ın sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı suretiyle 

gerçekleştirilecek olmasından dolayı, aracılık ve danışmanlık maliyetleri, Borsa İstanbul işlem 

görme başvuru ücreti ile halka arz edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark 

üzerinden alınacak Kurul ücreti, halka arz edilen payların birbirine olan oranı gözetilerek Halka 

Arz Eden Pay Sahibi ile Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket’in sermayesinin tamamının 

nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır. 

Tahmini halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Tahmini Halka Arz Maliyeti Şirket Ortak Toplam (TL) 

Bağımsız Denetim [●] [●] [●] 

MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil) [●] [●] [●] 

Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler [●] [●] [●] 

SPK Kurul Ücreti* [●] [●] [●] 

Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil) [●] [●] [●] 

Hukuki Danışmanlık [●] [●] [●] 

Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti [●] [●] [●] 

Toplam Maliyet [●] [●] [●] 

 Pay Başına Maliyet [●] [●] [●] 

* Kurul’un 24 Haziran 2016 tarihli basın açıklamasıyla belirli olmayan bir süre için, Kurul ücretlerinde %50 

oranında indirim yapılmıştır. Toplam maliyet ve pay başına maliyet hesaplarında bu indirimler dikkate alınmıştır. 

Halka arzdan pay alacak yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışında alım taleplerine 

aracılık eden yetkili kuruluşlar tarafından işlem komisyonu bedeli talep edilebilir. Bununla birlikte 

daha önce herhangi bir aracı kurumda hesabı bulunmayan yatırımcılar için ise hesap açma ücreti 

vb. maliyetler doğabilir. 

 28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: 

Halka arzın gerekçeleri; Şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, kapasite artırımı ve revizyon 

yatırımları gerçekleştirmek sureti ile rekabet gücünü artıracak maliyet avantajının sağlanması, 
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mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması, şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt 

dışında artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde güvenilirliğin geliştirilmesi, mevcut kurumsal 

yapının geliştirilerek güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, 

şirket sermayesini temsil eden payların likit hale getirilmesi sureti ile kredi verenler nezdinde 

gerekmesi durumunda daha düşük maliyetle borçlanma imkanı oluşturulması olarak sayılabilir.  

Halka arz eden ortak olan İttifak Holding A.Ş.’ nin 13.000.000 adet payın satışından elde edeceği 

gelirden, İttifak Holding A.Ş. ye düşen halka arz maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net gelir 

öncelikli olarak İttifak Holding A.Ş’ nin Selva Gıda Sanayi A.Ş.’ ye olan ilişkili taraf borcunun 

ödenmesinde kullanılacaktır. İttifak Holding A.Ş. tarafından 05.04.2021 tarihinde alınan Yönetim 

Kurulu Kararı ile, halka arz tarihindeki Şirkete olan ilişkili taraf borcunun tamamının halka arz 

gelirinin İttifak Holding A.Ş.  hesaplarına girişini izleyen 2 iş günü içinde kapatılacağına dair 

taahhütname verilmiştir.  

Şirketin halka arz kapsamında gerçekleştireceği 13.000.000-TL nominal bedelli sermaye artırımı 

sonucu elde edilecek gelirden, Şirkete düşen halka arz maliyetinin çıkarılması ile elde edilecek net 

gelir yatırımların fonlanmasında kullanılacaktır. Şirketin halka arz geliri ile finanse etmeyi 

planladığı yatırımların finasman ihtiyacı 4.186.626-EURO olup; detayları şu şekildedir:  

1- Çelik Buğday Depolama Silosu Yatırımı: İşletmenin mevcut buğday depolama 

kapasitesi 4.500-tondur. Bu kapasite mevcut durumda işletmenin 14 günlük buğday ihtiyacını 

karşılamaktadır.  Makarna tevsi yatırımı ile bu süre 10 güne düşecektir. İşletmenin kendi arazisine 

kurulacak 20.000-ton kapasiteli çelik buğday depolama silosu yatırımı ile; hasat döneminde 

işletmenin 2 aylık buğday ihtiyacının çok daha düşük maliyetle tedarik edilmesi, lisanslı depo kira 

bedeli ve nakliye giderlerinin oluşmaması sağlanacaktır. Yatırımın maliyeti 1.078.229-EURO, geri 

dönüş süresi 6 yıl olarak öngörülmektedir. 

2- İrmik Değirmeni Revizyon Yatırımı: İşletmenin irmik değirmeni 2 üniteden 

oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıl diyagram revizyonu yapılan 1. Ünitenin bu yıl 3 eleğinin 

değiştirilmesi planlanmaktadır. 2. Ünitede helvalık iri irmik üretim kapasitesinin artırılmasını da 

içeren kapsamlı diyagram revizyon yatırımı planlanmıştır. Bu kapsamda 2. Ünitenin 8 vals, 10 

sasör ve 3 eleği değiştirilecek; irmik üretim kapasitesinin artırılması ile de ürün çeşitlendirme 

yatırımında bulunan 25 kg lık vakum paketlemesinin irmik ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Yatırımın maliyeti 510.193-EURO olarak öngörülmektedir. 

3- Makarna Üretim Kapasitesi Artırımı Yatırımı: Şirketin 65.000-ton olan yıllık 

makarna üretim kapasitesinin %10 artırılarak 71.500-tona çıkarılmasını öngören 2 ayrı yatırım 

planlanmaktadır. Lazanya-tagliatelle üretim hattı ve paketlemesi yatırımı ile  yeni müşteri 

fırsatlarının değerlendirilmesi, satışlarda yurt dışına bağımlılığın azaltılması planlanmaktadır. Bu 

yatırım ile makarna üretim kapasitesi 4.000-ton/yıl artırılacaktır. Yatırımın maliyeti 1.175.750-

EURO, geri dönüş süresi 9,8 yıl olarak öngörülmektedir. Buna ilaveten 500.000-EURO maliyetli 

3,6 yıl geri ödeme süresi öngörülen zımba makinesi yatırımı ile de makarna üretim kapasitesinin 

2.500-ton/yıl artırılması planlanmaktadır. 

4- Ürün Çeşitlendirme Yatırımı: Ürün çeşitlendirme yatırımları ile Uzak doğu 

pazarlarında alternatif paket tipleri ile Pazar payının artırılması ve Premium ürünler için özel 

paketleme tiplerinin pazara sunulması ile standart ürünlere de talep yaratacak müşteri kitlesine 

ulaşmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda; Karusel Paketleme Makinesi yatırımı, 25 kg’lık Vakum 

İrmik Paketleme Makinesi ve Bundle Paketleme Hattı yatırımlarının yapılması planlanmaktadır. 

Karusel Paketleme Makinesi yatırım maliyeti 331.728-EURO, geri ödeme süresi 2 yıl olarak 

öngörülmektedir. 25 kg’lık Vakum İrmik Paketleme Makinesi yatırım maliyeti 222.250-EURO, 

geri ödeme süresi 3,5 yıl olarak öngörülmektedir. Bundle Paketleme Hattı yatırım maliyeti 

228.476-EURO, geri ödeme süresi 1 yıl olarak öngörülmektedir.  
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5- İyileştirme Yatırımı: 50.000-EURO bütçe ile kazan dairesi iyileştirilmesi, 20.000-

EURO bütçe ile yazılım programlarının iyileştirilmesi, 50.000-EURO bütçe ile üretim hatlarının 

iyileştirilmesi, 20.000-EURO bütçe ile üretimin gerçekleştirildiği binalara dönük iyileştirme 

çalışmaları yapılması planlanmaktadır. İyileştirme yatırımları sonrası, ısıl kayıpların ortadan 

kaldırılarak verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. 

Şirket, hakim ortağı İttifak Holding A.Ş.’ nin vermiş olduğu taahhüt kapsamında ortak satışından 

elde edeceği gelirden Şirkete ödeyeceği ilişkili taraf alacağının tamamını finansal borç anapara ve 

faiz ödemelerinde kullanacaktır. Taahhüt işbu izahname kapsamanında ekte iletilecektir. 

29. SULANMA ETKİSİ 

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.] 

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.] 

29.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 

haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi: 

[İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.] 

 30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 

30.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler: 

 

Kurum Danışmanlık Hizmeti 

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Hizmetleri 

AKD Hukuk Bürosu 
Hukuki Danışmanlık Hizmetleri 

Arılar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. 
Bağımsız Denetim Hizmetleri 

30.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler: 

Bu izahname, sektör yayınlarından ve kamuya açık diğer bilgi kaynaklarından elde edilmiş 

verilere yer vermektedir. İhraççı bilgi dokümanında üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde 

o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir. Şirket, bu tip üçüncü şahıs bilgilerinin ihraççı bilgi dokümanında 

doğru bir şekilde belirtilmiş olduğunu teyit eder. Ayrıca, sektör yayınlarında ve diğer kamuya açık 

bilgi kaynaklarında üçüncü şahıslarca verilen bilgilerin güvenli olduğu düşünülmekle birlikte, 

bağımsız bir doğrulama işleminden de geçirilmemiştir. 

İhraççı, bildiği ve ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden yola çıkarak açıklanan bilgileri 

yanlış ve yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin 

olduğu gibi alındığını beyan eder. 

İhraççı’nın 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile 

bunlara ilişkin dipnotları Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili 

bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır. 

 

Finansal 

Tablo 

Dönemi 

Bağımsız 

Denetim 

Kuruluşunun 

Ticaret Unvanı 

Bağımsız 

Denetim 

Kuruluşunun 

Adresi 

Bağımsız Denetim 

Kuruluşunun 

Sorumlu Ortak 

Baş Denetçisinin 

Adı Soyadı 

Görüş/Sonuç 

Üye olunan 

Profesyonel 

Meslek Kuruluşu 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2018 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Bağımsız 
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Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Denetim Derneği 

*Nexia 

International 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2019 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Bağımsız 

Denetim Derneği 

*Nexia 

International 

1 Ocak - 

31 Aralık 

2020 

Arılar Bağımsız 

Denetim ve 

YMM A.Ş. 

Altınova Mah. 

Yeni Yalova 

Yolu Cad. 

Buttim Plaza 

No: 424-4 / 

1703 16250 

Osmangazi / 

BURSA 

Şerif Arı Olumlu 

*Bursa YMM  

Odası 

*Nexia 

International 

İzahnamenin 23.2 no.lu maddesinde detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

İhraççı ile Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. arasında herhangi bir çıkar veya menfaat 

çatışması bulunmamaktadır. Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile ihraççı arasında herhangi 

bir sermaye ilişkisi yoktur. Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı 

olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Arılar Bağımsız 

Denetim ve YMM A.Ş. İhraççıya sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde 

etmektedir. 

İşbu ihraççı bilgi dokümanında kullanılan Hukukçu Raporu AKD Hukuk Bürosu tarafından 

hazırlanmıştır. 

 

AKD Hukuk Bürosu 

Avukat Av. Atilla Kağan DURAKLIOĞLU 

Adresi Cinnah cad. 33/20 Çankaya Ankara 

Telefon 0 312 468 01 52 

Fax 0 312 468 01 53 

İhraççı ile Bağımsız Hukukçu raporunu hazırlayan AKD Hukuk Bürosu arasında herhangi bir 

çıkar ve menfaat çatışması bulunmamaktadır. AKD Hukuk Bürosu ve İhraççı arasında herhangi bir 

sermaye ilişkisi yoktur. AKD Hukuk Bürosu’nun doğrudan veya dolaylı olarak halka arzın 

başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. AKD Hukuk Bürosu, İhraççıya 

sunduğu hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında ücret elde etmektedir. 

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER 

31.1. Konsolidasyona dâhil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

32.  PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  

32.1. Türkiye’de Vergilendirme Hakkında Genel Bilgi 
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Aşağıda özetlenmekte olan hususlar Borsada işlem görecek payların elde tutulması ve elden 

çıkarılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi 

vermek amacıyla işbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına danışması 

gerektiği önemle hatırlatılır. İşbu İzahname tarihi itibarıyla yürürlükte olan vergi mevzuatı ve 

vergi mevzuatının yorumlanma biçimi kapsamında verilen bilgilerin ileride değişebileceğinin 

hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 

32.1 Genel Bakış 

32.1.1. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi 

Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini 

belirleyen iki çeşit vergi mükellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye'de yerleşik bulunan (“Tam 

Mükellef”) kişiler ve kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı 

üzerinden vergilendirilirler. Türkiye’de yerleşik bulunmayan ("Dar Mükellef) kişiler ve kurumlar 

sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ("GVK") uyarınca, bir gerçek kişinin Tam Mükellef olarak 

değerlendirilebilmesi için: (i) yerleşim yerinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak 

Türkiye'de olması veya (ii) bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla 

oturması gerekmektedir. Buna ek olarak, (i) resmi dairelere, (ii) resmi müesseselere veya (iii) 

merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, 

teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları da Tam 

Mükellef yani sınırsız vergi yükümlüleri olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Tam Mükellef 

olarak değerlendirilen söz konusu kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların 

tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu şartları 

sağlamayan bir gerçek kişi Dar Mükellef olarak değerlendirilir. 

Paylara sahip olan kişilerin, söz konusu Paylar’ın BİST’te elden çıkarılmasından kaynaklanan 

değer artış kazançları ve Paylar ile ilgili dağıtılan kâr paylarından elde ettikleri menkul sermaye 

iratları, Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilmektedir. 

Kişilerin 2021 yılında elde ettikleri ücret gelirleri dışındaki gelirlerin vergilendirilmesinde aşağıda 

yer alan artan oranlı gelir vergisi tarifesi uygulanır. 

Gelir Aralığı - Gelir Vergisi Oranı 
24.000 TL'ye kadar %15 

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası %20 

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL (ücret gelirlerinde 190.000 TL'nin 53.000 TL'si 

için 9.400 TL), fazlası 

%27 

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'nin 190.000 TL'si 

için 46.390 TL), fazlası 

%35 

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL (ücret gelirlerinde 650.000 TL'den 
fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL), fazlası 

%40 

32.1.2. Kurumların Vergilendirilmesi 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu 

kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları, kurum kazançları 

üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumların kârları Vergi Usul Kanunu ve diğer Türk 

Vergi Kanunlarına göre belirlenmektedir. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının “Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği kapsamında kurumların 2018, 2019 ve 

2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak 

belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu yüzde 22’lik oranı, yüzde 20’ye kadar indirmeye yetkili 
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kılınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 10’uncu maddesi ile getirilen yüzde 22 kurumlar 

vergisi oranı, 2020 vergilendirme döneminin sona ermesi ile 2021 yılı için Kurumlar Vergisi 

Kanunu‘nun 32’inci maddesi uyarınca %20 olarak uygulanmaktadır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür vergi mükellefiyeti 

tanımlanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") uyarınca, bir kurumun Tam 

Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması veya (ii) 

kanuni merkezinin Türkiye dışında bulunmasına rağmen iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı 

ve yönetildiği merkez olan iş merkezinin Türkiye’de bulunması gerekmektedir. Türk vergi 

mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu iki şartı sağlamayan bir kurum Dar Mükellef olarak 

değerlendirilir. 

Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançlarının 

tamamı üzerinden Türkiye’de vergilendirilirler. Dar mükellef kurumlar ise sadece Türkiye’de elde 

ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından menkul sermaye iratlarının Türkiye'de elde edilmiş 

olarak kabul edilebilmesi için sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması gerekmektedir. Dar 

mükellefiyete tabi kimseler bakımından değer artış kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş olarak 

kabul edilebilmesi için söz konusu değer artış kazancını doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de 

ifa edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir. “Türkiye'de değerlendirilmesi" 

ifadesinden ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı bir ülkede yapılmış ise 

Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına yapılanın ödeme hesaplarına intikal ettirilmesi veya 

kârından ayrılması gerektiği şeklinde anlaşılması gerekir. 

7256 Sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen 6’ncı fıkra ile 

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka 

arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman 

şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim 

şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri 

hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap 

dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. 

İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin 

bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile 

birlikte tahsil edilir. 

32.2 Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi 

32.2.1 Borsada işlem gören payların vergilendirme esasları: 

2006 ve 2020 yılları arasında Borsa İstanbul'da işlem gören payların elden çıkarılması sonucu 

sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK'nın geçici 67. maddesi çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. GVK'nın geçici 67. maddesi kapsamında değer artış kazançları işlemlere 

aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan tevkifat ile 

vergilendirilmekte olup GVK'nın geçici 67. maddesinin yürürlük süresi 31.12.2025 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

Diğerlerinin yanı sıra, BİST’te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri yatırımcılar 

tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla vergi tevkifatını 

yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, 

aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi 

beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası 

A.Ş. - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında saklayıcı kuruluşlardan saklama hizmeti alan 

yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili saklayıcı kuruluşun 

sorumluluğundadır. 
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BİST'te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi hâlinde, nakli 

gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış tarihini 

naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matrahının tespitinde 

dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir başka kişi veya kurum adına nakledilmesi hâlinde alış 

bedelinin ve alış tarihinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gerekmektedir. 

Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı oranı kanunen 

%15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve saklayıcı 

kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır: 

a) bankalar ve aracı kurumların alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye 

piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark; 

b) alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası hâlinde 

alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark, 

c) bankalar ve aracı kurumların aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası 

araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler, 

d) aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden 

sağlanan gelirler. 

Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Karan (“BKK") uyarınca, kanunen %15 olarak 

belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri, BİST’te işlem gören aracı kuruluş, varantları dahil olmak üzere paylar 

(menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma belgelerinden 

elde edilen kazançlar için %0; (ii) KVK'nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran 

menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve 

bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için %0; ve (iii) (ii) numaralı alt kırılımda belirtilen 

gerçek kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, (i) numaralı alt kırılımda belirtilen dışında kalan 

kazançlar için %10 olarak uygulanır. 

Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması hâlinde tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu 

esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden 

sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden tevkifat yapılacak tutar 

tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla atım satım yapılması hâlinde o gün içindeki alış 

maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancak tevkifat matrahı ilk giren 

ilk çıkan yöntemine göre belirlenecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır. 

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul kıymetler; 

(iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları 

payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu 

kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BİST’te 

işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları paylarının 

da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir. 
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Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet 

alım satım işlemi yapılması hâlinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem 

olarak dikkate alınır. 

Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satımından doğan zararlar takvim yılı 

aşılmamak kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat 

matrahından mahsup edilir. 

Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün 

değildir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST’te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam Mükellef 

ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat 

uygulanmaz. 

Tevkifata tabi tutulan BİST’te işlem gören paylara ilişkin alım satım kazançları için gerçek 

kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diğer gelirler 

dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dâhil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen 

gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde 

tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Ticari 

kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK’nın ilgili hükümleri 

kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde, tevkifata tabi kazançların 

beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

GVK’nın Geçici 67‘nci maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce 

yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye 

bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın 

dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul 

kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez. 

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi 

tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda belirtildiği 

üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip 

tevkifata tabi tutulacaktır. 

GVK’nın Geçici 67/5 maddesi 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. 

2006/10731 sayılı BKK. 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 

uyarınca, halka arz tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu’nca %0 olarak belirlenmekle 

birlikte söz konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler açısından çifte vergilendirme 

sorunu gündeme gelecektir. GVK’nın Geçici 67.maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat 

uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve 

yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önem arz etmektedir. Söz 

konusu anlaşma hükümleri Türk Vergi Kanunları’ndan önce uygulanacaktır. 

Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında Türkiye'deki 

finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım 

yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir. 

Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının noter 

onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve fotokopisini, (ii) Dar 

Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan 

temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme 
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bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır. 

Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için müracaat 

eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, toplu olarak vergi 

kimlik numarası alabilirler. 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili ülkenin 

yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme 

bürolarınca tercüme edilmiş örneğinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla 

veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen 

yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir. 

Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi hâlinde Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri dikkate alınmadan %15 (hâlihazırda 2012/3141 

sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle tevkifat 

yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesinin ibrazı ile Çifte 

Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri ve İç mevzuat hükümleri doğrultusunda yersiz 

olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşmaları hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya 

getirisini tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma hükümlerine 

göre gerçek hak sahibi (beneficial owner) olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da 

isteyebilecektir. Bu belgeleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının tayin edeceği sürede ibraz 

etmeyen veya bu belgeler ile veya başkaca bir suretle gerçek hak sahibi olmadığı tespit edilenler 

bakımından zamanında tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar akdettiği anlaşmalar ve anlaşmaların Türkçe metinleri 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr web sayfasında yer almaktadır. 

32.2.2. Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 

GVK’nın Geçici 67. maddesinin (1) numaralı fıkrasına, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 

Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar’a ve 7256 sayılı kanuna 

göre; 31.12.2025 tarihine kadar uygulanmak üzere, sermaye piyasalarında bankalar ve aracı 

kurumlar vasıtasıyla yapılan pay alım-satım işlemlerinden doğan kazançlar tevkifata tabi olmakla 

beraber tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için tevkifat oranı halen %0 oranında 

uygulanmaktadır. (2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik, 2006/10731 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı, Md.1/a). 

32.2.2.1. Gerçek Kişiler 

32.2.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler 

GVK'nın 94. maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle, tevkifat karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nın 

4842 sayılı kanunla değişik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; "tam mükellef 

gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar 

mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar 

mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranlarda tevkifat 

yapılacaktır. Halen bu oran %15'tir. Ancak, KVK’nın 5/1-d maddesinde kurumlar vergisinden 

istisna edilmiş olan ve aynı kanunun 15/3 maddesi uyarınca, dağıtılsın veya dağıtılmasın kurum 

bünyesinde kesintiye tabi tutulan kazançların ortaklara dağıtımı halinde, kâr payı dağıtımına bağlı 

tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar Vergisi 1 Numaralı Genel Tebliği, Bölüm 15.3.9), GVK’ya 

4842 sayılı Kanunla eklenen 22. Maddenin 2. fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde 

edilen, GVK’nın 75. maddesinin 2. fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı "kar 
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paylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. Vergiye tabi kâr paylarının belli bir haddi aşmış 

olması halinde (2021 yılı için bu had 53.000 TL’dir), bu kâr paylarının yıllık beyanname ile beyan 

edilmesi ve varsa kâr payının tamamı üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş olan vergilerin 

beyanname üzerinden hesaplanan vergiye mahsubundan sonra kalan tutarın vergi dairesine 

ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kurum kazançlarının sermayeye eklenmesi nedeniyle 

gerçek kişi ortaklara bedelsiz pay verilmesi kâr dağıtım sayılmadığı için tevkifata tabi olmadığı 

gibi, bedelsiz hisse edinimi gerçek kişi ortaklar yönünden menkul sermaye iradı sayılmadığından, 

bunların beyan edilmesi söz konusu değildir. Temettü avansları da kâr payları ile aynı esaslarda 

vergilendirilmektedir. 

32.2.2.1.2. 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 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 

bildirmek zorundadır. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarının ise münferit 

beyanname ile 15 gün içinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. (GVK, Md. 101/5) 

32.2.2.2. Kurumlar 

32.2.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden 

Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar 

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç 

olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

32.2.2.2.2. Tam Mükellef Kurumlar 

Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kâr payı ödemeleri 

tevkifata tabi değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3). Bu kurumların, diğer tam mükellef bir 

kurumdan aldıkları kâr payları, iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, 

Md.5/l-a-l). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kâr payları için 

geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon 

ve ortaklarından alınan kâr paylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi 

tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kâr payları için, dağıtımı 

yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kâr payına isabet ettiği 

tutarda, yıllık beyannamede hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md. 34/2). 

Mahsup edilecek bu vergi, yatırım fon veya ortaklığından alınan net kâr payının geçerli kesinti 

oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanmalıdır. 

32.2.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar 

Dar Mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı 

menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç 

olarak vergiye tabi olacak vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde gerçekleşecektir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti ile uğraştıklarından %75’lik 

kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir. 

Türkiye'de bir işyeri açmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım kazancı 

elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi söz konusu 

olabilir. 

 Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye’nin imzalamış olduğu yürürlükte 

bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının hükümleri önem arz etmektedir. Söz 

konusu anlaşma hükümleri Türk Vergi Kanunları’ndan önce uygulanacaktır. 
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Hisse senetlerini Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde 

bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kâr payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere 

ödenen kâr paylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu 

olacaktır. Menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar mükellef 

kurumlar açısından nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla alınmamış menkul 

sermaye iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir. 

 

32.2.2.3. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin 

Vergisel Durumu 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi 

fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. 

KVK'ya 6322 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere, "Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi" başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu 

maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy yöneticiliği yetki 

belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel durumları düzenlenmiştir. 

KVK'nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi şirketler aracılığıyla 

organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası 

aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; (iv) döviz; (v) emtiaya dayalı vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden 

borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için KVK’nın 5/A 

maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi 

temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek 

ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi hâlinde de bu kazançlar beyannameye dâhil 

edilmeyecektir. 

Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine 

etkisi yoktur. 

Türkiye'de bulunan, aktif büyüklüğünün %51’inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait 

paylar veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, elde edilen 

kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

32.3. Paylara İlişkin Kâr Paylarının Ve Kâr Payı Avanslarının Vergilendirilmesi 

GVK'nın 94/1-6-b maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın dağıtılması 

aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK’nın 4842 sayılı Kanunla değişik 94/1-6-b maddesi 

uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara: (iv) Dar 

Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci 

aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan Dar 

Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayılı BKK uyarınca %15 oranında 

tevkîfat yapılacaktır (girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları için bu oran %0 oranında 

uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara; ve (ii) işyeri ve daimi 

temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları tevkifata tabi 

değildir. 

32.3.1. Gerçek Kişiler 

32.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler 
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GVK'ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/2 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde 

edilen, GVK’nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı 

gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna edilen kısım 

olan yarısı (%50‘si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100’ü) üzerinden %15 

oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi/beyannamesinde beyan 

edilmesi hâlinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi 

tutarından mahsup edilir. GVK’nın 86/1 -c maddesi uyarınca, GVK’nun (86/1-c) maddesi 

uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları; 2021 yılı gelirleri için 

53.000 TL’yi aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları için beyanname verilmesi 

gerekecektir. 

Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz. 

Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı 

aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dahil) 

mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade 

edilecektir. Kâr payı avansları da kâr payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir. 

32.3.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler 

GVK’nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere 

dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran 

%15’tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. 

Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai 

vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan GVK’nın 101. Maddesinin 5 nolu 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. 

32.3.2. Kurumlar 

32.3.2.1. Tam Mükellef Kurumlar 

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi hâlinde tevkifat yapılmayacak 

söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK’nın 6. maddesinde kapsamındaki 

safi kurum kazancı, GVK'nın ticari kazancı düzenleyen hükümlerine göre belirlenecektir. 

Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı 

üzerinden %20 oranında uygulanır. 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliği kapsamında kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait 

kazançları için kurumlar vergisi yüzde 22 olarak belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu yüzde 22’lik 

oranı, yüzde 20’ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 

10’uncu maddesi ile getirilen yüzde 22 kurumlar vergisi oranı, 2020 vergilendirme döneminin 

sona ermesi ile 2021 yılı için Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 32’inci maddesi uyarınca %20 olarak 

uygulanmaktadır. 

Ancak, KVK’nın 5/a-l maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde 

edilen kâr payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının pay senetlerinden 

elde edilen kâr payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır. 

32.3.2.2. Dar Mükellef Kurumlar 

GVK’nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kuramlara dağıtılan kâr 

payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15’tir) tevkifat 
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yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha 

düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. 

Dar mükellef kurumların, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı olmaksızın elde 

ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar mükelleflerin bu 

gelirler için Türkiye’de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

 

 

33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA 

BİLGİ 

33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin 

ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair 

kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair 

beyanları: 

Yoktur. 

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında 

izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, 

satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara 

sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu: 

Yoktur. 

33A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA 

YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER 

33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri (ticaret 

unvanları ve adresleri): 

Yoktur. 

33A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi itibariyle 

yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı ve ilgili 

bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama: 

Yoktur. 

33B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ 

DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER 
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İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi 

verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri gerektiğine 

dair koyu harflerle yazılmış uyarı: 

Yoktur. 

 

 

 

 

34. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

Aşağıdaki belgeler K.O.S.B. Büyükkayacık Mahallesi Güzelkonak Sok.No:6 42050 Selçuklu / 

KONYA adresindeki İhraççı’nın merkezi ve başvuru yerleri ile İhraççı’nın internet sitesi 

(www.selva.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin 

incelemesine açık tutulmaktadır: 

1) İhraççı bilgi dokümanında 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) İhraççı’nın ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları 

 

35. EKLER 

EK 1: Şirket Esas Sözleşmesi 

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi 

EK 3: Selva Gıda San. A.Ş 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 tarihlerinde sona eren yıllara 

ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 

EK 5: Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları  

EK 6: Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanları 

EK 7: AKD Hukuk Bürosu’nun Hukukçu Raporu 


