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“İŞBU İZAHNAME HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULUNCA 

ONAYLANMAMIŞTIR.” 

 

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  

İzahname 

 

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca ……/……/2021 tarihinde 

onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 105.000.000 TL’den 275.000.000 

TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 170.000.000 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 Tera Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş.’nin www.altınyag.com.tr ve www.terayatirim.com 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 ihraççının 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. 

 

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. 

 

http://www.altınyag.com.tr/
http://www.terayatirim.com/
http://www.kap.org.tr/
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KISALTMA VE TANIMLAR 

 

Kısaltmalar Tanım 

ABD Doları, Dolar veya 

USD 
Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi 

ALTINYAĞ, ALTINYAĞ 

MADENCİLİK veya 

ŞİRKET 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 

AOSB Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 

APA  Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi  

APİ 2 Avrupa Kömür Ticareti Fiyat Endeksi 

A.Ş. veya A.G. Anonim Şirket 

BDS  Bağımsız Denetim Standardı  

BİODİZEL Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. 

BİST, BİAŞ Borsa İstanbul Anonim Şirketi 

BKK Bakanlar Kurulu Kararı  

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi  

EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.  

EPDK T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  

ETİLER GIDA Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

FAO 
Food And Agriculture Organization Of The United Nations 

(Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) 

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  

GÜRTAŞ, GÜRTAŞ 

TARIM 
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

GVK Gelir Vergisi Kanunu 

GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

IMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  

ISIN 
International Securities Identification Number (Uluslararası Menkul 

Kıymet Tanımlama Numarası) 

KAP Kamuoyu Aydınlatma Platformu 

KDV Katma Değer Vergisi 

KGK Kamu Gözetimi Kurumu  

KURUL veya SPK Sermaye Piyasası Kurulu 

KVA Kilo-Volt Amper  

KVK Kurumlar Vergisi Kanunu 

LTD. ŞTI. Limited Şirketi  

MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu 

MKS Merkezi Kaydi Sistem  

MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü  

MW Megawatt  

NASD 
National Association of Securities Dealers (ABD Ulusal Menkul 

Kıymetler Aracı Kurumları Birliği) 

NASAA 
The North American Securities Administrators Association (Kuzey 

Amerika Menkul Kıymet Yöneticileri Birliği) 

NYSE The New York Stock Exchange (New York Menkul Kıymetler 
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Borsası) 

OSB Organize Sanayi Bölgesi 

SAN.VE TİC. A.Ş.  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  

SGK Sosyal Güvenlik Kurumu 

SMMM Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

SPKn 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.  

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.  

TERA YATIRIM, ARACI 

KURUM 
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

TL Türk Lirası 

TMS Türkiye Muhasebe Standardı 

TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  

TTK Türk Ticaret Kanunu 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu 

UFRS  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  

I. BORSA GÖRÜŞÜ: 

Yoktur. 

II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 

Yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

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 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Yetkilisi 

 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

Birol Yenal PEHLİVAN    Mehmed Nureddin ÇEVİK  

Yönetim Kurulu Üyesi       Yönetim Kurulu Başkanı 

19/08/2021 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret 

Unvanı ve Yetkilisinin 

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

      

 

 

     Feryal KÖKER              Abdülkadir ÇAKIR       

    Genel Müdür Yrd.               Genel Müdür 

             19/08/2021 

 

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. 
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 İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır. 

 

İlgili Denetim Raporlarını Hazırlayan 

Kuruluşun Ticaret Unvanı ve 

Yetkilisinin 

 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

 

 

Burhan AKÇAKIL 

Sorumlu Denetçi 

 

30 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla ve Aynı 

Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide 

Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi 

Raporu 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

 

 

Burhan AKÇAKIL 

Sorumlu Denetçi 

 

31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı 

Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide 

Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi 

Raporu 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

 

 

Burhan AKÇAKIL 

Sorumlu Denetçi 

 

31 Aralık 2019 Tarihi İtibarıyla ve Aynı 

Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide 

Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi 

Raporu 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

 

 

Birgül ERDOĞAN 

Sorumlu Denetçi 

 

 

31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla ve Aynı 

Tarihte Sona Eren Yıla Ait Konsolide 

Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi 

Raporu 
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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. 

A.2 İzahnamenin sonraki 

kullanımına ilişkin bilgi 

Yoktur. 

 

B—İHRAÇÇI 

B.1 İhraççının ticaret unvanı ve 

işletme adı 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

B.2 İhraççının hukuki statüsü, 

tabi olduğu mevzuat, 

kurulduğu ülke ve adresi  

Hukuki Statü: Anonim Şirket 

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunları 

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Adresi: Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay 

Caddesi, No.: 10, Ege Perla B Kule Kat:12 

D.:123 Konak/İZMİR  

İnternet adresi: www.altinyag.com.tr 

Telefon ve faks numaraları: 0232 376 84 51 – 

0232 376 84 58 

 

 

http://www.altinyag.com.tr/
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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   

 

Ana faaliyet alanları: 

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim 

kurulu kararı ile ikinci bir ana faaliyet alanı olan 

“madencilik ve enerji” faaliyetleri konusunda 

yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesine yönelik karar almıştır.  

I – MADENCİLİK 

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim 

kurulu kararı ile ana faaliyet konusu olan yağlı 

tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı 

ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet alanının 

“Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında 

yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesi yönünde karar almıştır. 

Şirket söz konusu yönetim kurulu kararı 

gereğince esas sözleşmesinin “Şirket’in Unvanı” 

başlıklı 2.maddesi ve “Şirket’in Amaç ve 

Konusu” başlıklı 3. maddesini “Madencilik ve 

Enerji” faaliyetleri sektörüne uyumlu hale 

getirmek amacıyla esas sözleşmesini tadil 

ederek, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret 

Bakanlığı izinlerinin alınmasına müteakip 

11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul 

Toplantısında onaya sunmuş ve pay sahipleri 

tarafından onaylanmıştır. 

Madencilik sektörü faaliyetleri ve yatırımları 

çerçevesinde; 

Şirket, Batı Trakya Madencilik A.Ş.’nin sahip 

olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu 

bulunan Kömür Zenginleştirme Tesisinin, Batı 

Trakya ve yan kuruluşları tarafından işletilen 

sahalarda üretilen, üretilecek ve başka 

sahalardan üretilip tesise taşınan linyit 

kömürünün, tesis sahibi olan Batı Trakya 

tarafından kurulumu ve montajı yapılmış çalışır 

durumdaki kırma-eleme ve 150 ton/h kapasiteli 

kömür zenginleştirme tesisinin (yıkama tesisi) 

tesis sahibinin istenen yoğunluk ve kalitede 

kömür zenginleştirme işleminin ve yıkama 

sonrası çıkacak katı atıkların nakli ve yayılması 

işi ile ilgili olarak Hizmet Alım Sözleşmesi 

imzalamıştır. 

Bu sözleşme kapsamında şirket 2020 yılı 

Temmuz ayı içinde kendi bünyesinde 6 personel 

istidam ederek deneme üretimine başlamış ve 

kömür yıkama/zenginleştirme hizmetine ilişkin 
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ilk faturasını 11.09.2020 tarihinde kesmiştir.  

Ayrıca Şirket, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu (TMSF) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış 

Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan 

Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü ihalesine girerek 20.000.000 

TL+KDV toplam 23.600.000 TL bedel ile 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde ruhsat sahası 

olan 88 adet tarla-çayır niteliğindeki 

Gayrimenkuller ile Makina-Hat ve ekipmanların 

satışı ile ilgili ihaleyi kazanmış ve ihale 

mallarının mülkiyetini, imzalanan devir teslim 

anlaşması sonrası devir almıştır. 

 

II – BİTKİSEL SIVI YAĞ  

Şirketin ana faaliyet konusu; her türlü yağlı 

tohumlardan gıda ve teknik sinai amaçlı bitkisel 

yağ üretmek ve rafine etmek, satmak, ithal 

etmek, ihraç etmek, her türlü bitkisel ve 

hayvansal yağları distilasyona tabi tutmaktır. 

Şirket aynı zamanda hammadde, mamul ve 

artıklarının ve işletme yardımcı malzemelerinin 

iç ve dış piyasada alımı ve satımını 

gerçekleştirmektedir. 

Şirketimiz 2018 yılı sonunda gerçekleştirmiş 

olduğu varlık satışı nedeniyle üretim tesislerini 

devretmiş olup 2019 ve 2020 dönemlerinde 

bitkisel yağ üretimine dair herhangi bir üretim 

faaliyeti bulunmamaktadır. 

B.4a İhraççıyı ve faaliyet 

gösterdiği sektörü etkileyen 

önemli en son eğilimler 

hakkında bilgi 

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim 

kurulu kararı ile ikinci bir ana faaliyet alanı olan 

“madencilik ve enerji” faaliyetleri konusunda 

yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesine yönelik karar almıştır. Şirket’in 

faaliyet gösterdiği alanda ölçek ekonomisi 

özellikleri egemen olmaya başlamış; hammadde 

tedarik sürekliliği ve depolama büyüklüğü, 

üretimde kapasite kullanım oranı yüksekliği 

maliyetleri minimize edebilme etkisi ve bu 

olanaklara sahip global firmalara büyük rekabet 

gücü sağlamaktadır. 

Bu bağlamda bakıldığında öncelikli yatırımlarını 

Madencilik ve Enerji sektörlerine ağırlık vererek 

sürdürmeyi planlayan Şirketin, 2020 yılında 

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle 

satışlarında düşüş gözlenmiştir. Kovid-19 

salgınının yarattığı toplam talepteki düşüş birçok 



11 

 

sektörü olduğu gibi madencilik ve enerji 

sektörlerini de olumsuz etkilemiştir. Dünya 

genelinde ve ülkemizde devam eden Kovid-19 

aşılama çalışmalarına paralel olarak toplam 

talepte yaşanmaya başlayan artışın 2021 yılı 

içerisinde de sürmesi beklenmektedir. Bu 

kapsamda şirketin satış gelirlerinin artış 

eğilimine girmesi beklenebilir.Bu çok uluslu 

firmaların sahip oldukları avantajları nedeniyle 

nihai ürün satışlarında alıcılara sağladıkları fiyat 

ve vade imkanları küçük ve orta boyutlu 

işletmeler aleyhine olumsuz sonuçlara neden 

olmakta ve sınai üretim faaliyet alanından 

tümüyle tasfiye olmalarına yol açmaktadır.   

Madencilik Sektörü; 

İthal kömür santrallerinin önceki dönemlerde 

sadece ithal kömür kullanırken son zamanlarda 

yapılan yasal düzenlemeler dolayısıyla bu 

santrallerin yakın bölgelerden yerli kömür satın 

alma miktarları ciddi şekilde artırmıştır. İthal 

kömür santrallerinin, yerli kömür kullanmaları 

durumunda ilave bir gelir olan Kapasite Bedelini 

almasına olanak sağlanmıştır. 

Bitkisel Yağ Sektörü; 

Hammadde olarak yağlı tohum ve ham yağ 

ithalatında, yerli üretimi teşvik etmek üzere 

yüksek oranda gümrük vergisi ve gözetim 

uygulamaları ile maliyet artışları vb. eğilimler, 

artan nüfusa bağlı talep artışı ve iklim şartları 

nedeniyle ortaya çıkabilecek arz yetersizliği, 

bilgi kirliliği ve emtia borsalarındaki bazı 

manipülatif etkilerin yarattığı belirsizlik 

ortamları, bölgesel çatışmalar ve gerginlikler 

nedeniyle artan talep artışı ve fiyatlara 

yansımaları söz konusudur. 

 

B.5 İhraççının dahil olduğu grup 

ve grup içindeki yeri  
Şirket’in ana ortağı Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak görev yapmakta olan sermayesinin 

%16,78 oranına sahip Mehmed Nureddin 

Çevik’tir.  

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Bağlı Menkul 

Kıymetler 

Şirket’in bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve 

bağlı menkul kıymetlerinin detayları aşağıdaki 

gibidir: 
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Şirket’in Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. (“Gürtaş”) ile Altınyağ Biodizel 

Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. (“Biodizel”) 

adında bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. 

 

İşlem 

gördüğü 

borsalar 

Faaliyet 

türü 

Esas faaliyet 

konusu 

Altınyağ 

Biodizel 

Petrol 

Ürünleri 

Enerji 

Üretim A.Ş. 

(“Biodizel”) 

Yok Enerji 
Biodizel yakıt 

üretimi ve satışı 

Gürtaş Tarım 

Enerji 

Yatırımları 

Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 

(“Gürtaş”) 

Yok 
Tarımsal 

faaliyetler 

Yem üretimi ve 

satışı, zeytinyağı 

ve bitkisel yağ 

işlenmesi, dolum 

ve satışı 

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji 

Üretim A.Ş. ; 

Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu 

bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri 

Enerji Üretim A.Ş. 06.03.2013 tarihinde 

kurulmuş olup, kuruluş sermayesi 100.000 

TL’dir. Altınyağ Biodizel 21.03.2013 tarihinde 

sermayesini 20.200.000 TL arttırarak 

20.300.000 TL’ye çıkarmıştır.  

Altınyağ Biodizel’e ait üretim tesisi 

bulunmamakta olup herhangi bir üretim faaliyeti 

yoktur. 

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. 

A.Ş. ; 

Gürtaş’ın ana faaliyet konusu hayvan yemi 

üretimi ve satışı, zeytinyağı ve bitkisel yağ 

ticareti, dolum ve satış faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. 

Gürtaş 1983 yılında kurulmuştur. Sermayesi, 

tamamı ödenmiş olup, 15.000.000 TL’dir. 

Gürtaş 19.12.2018 tarihi itibarıyla hayvan yemi 

üretim tesisini satmıştır ve bugün itibarıyla 

herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamaktadır. 
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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  

 

 

Şirket’in sermayesinde veya toplam oy hakkı 

içindeki doğrudan payı % 5 ve fazlası olan 

gerçek kişi ortak konumunda bulunan Mehmed 

Nureddin Çevik’in payı aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

 

Şirketin 105.000.000,00.-TL olan çıkarılmış 

sermayesinde pay grubu ve mevcut paylara 

ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın Sermaye Payı 

Ticaret 

Unvanı/ 

Adı Soyadı 

Son Durum 

İtibariyle 

(12/08/2021) 

14/07/2021 tarihli son 

Olağanüstü Genel 

Kurul  

(TL) (%) (TL) (%) 

Mehmed 

Nureddin 

ÇEVIK 

17.620.364,87 16,78 17.620.364,87 16,78 

Diğer  87.379.635,13 83,22 87.379.635,13 83,22 

TOPLAM 105.000.000 100 105.000.000 100 

B.7 Seçilmiş finansal bilgiler ile 

ihraççının finansal 

durumunda ve faaliyet 

sonuçlarında meydana gelen 

önemli değişiklikler 

 

 

  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Tutarlar aksi 

belirtilmedik

çe Türk 

Lirası (TL) 

olarak 
gösterilmiştir 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

VARLIKL

AR       

 

Dönen 

Varlıklar 64.493.979 18.644.669 79.394.651 

 

47.129.258 

Nakit ve 

Nakit 

Benzerleri 49.246 48.892 59.919.470 

 

 

37.711.960 

Ticari 
Alacaklar 27.098.944 7.393.763 13.140.043 

 
3.598.191 

Diğer 

Alacaklar 31.834.130 6.003.324 311.143 

 

58.086 

Stoklar 1.247.769 70.232 32.095 
 

Peşin 
Ödenmiş 

Giderler 377.712 3.358.431 252.172 

 
 

525.917 

Cari Dönem 

Vergisiyle 
İlgili 

Varlıklar 8.990 71.563   

 

 
 

46.735  

Diğer 
Dönen 

Varlıklar 3.357.386 1.549.949 5.739.728 

 
 

5.188.369 

Satış 

Amaçlı 

Sınıflandırıl
an Duran 

Varlıklar 519.802 148.515   
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Duran 

Varlıklar 43.976.772 54.960.404 80.853.559 

 

69.115.943 

Ticari 
Alacaklar       

 

Diğer 

Alacaklar 33.667.749 35.307.144 43.218.839 

 

37.032.383 

Maddi 
Duran 

Varlıklar 3.982.517 4.654.965 27.078.996 

 
 

25.108.036 

Maddi 

Olmayan 
Duran 

Varlıklar 1.437.221 2.515.703, 1.942.572 

 

 
 

149.640,00 

Kullanım 
Hakkı 

Varlıkları    1.780.797 1.059.653 

 

Yatırım 
Amaçlı 

Gayrimenku

ller 3.525.000 10.200.000 6.800.000 

 
 

 

6.800.000 

Ertelenmiş 
Vergi 

Varlığı 1.364.285 501.795 753.499 

 
 

25.884 

TOPLAM 

VARLIKL

AR 108.470.751 73.605.073 160.248.210 

 

 

 
116.245.201 

    
 

KAYNAKL
AR       

 

Kısa Vadeli 

Yükümlülük
ler 74.275.906 38.763.088 73.728.537 

 

 
35.732.827 

Kısa Vadeli 

Borçlanmal

ar 629.412 443.892 409.205 

 

Uzun 

Vadeli 

Borçlanmal
arın Kısa 

Vadeli 

Kısımları 1.021.709 38.051   

 

Ticari 

Borçlar 44.759.366 27.101.608 17.809.427 

 

18.050.750 

Çalışanlara 

Sağlanan 
Faydalar 

Kapsamında 

Borçlar 1.822.955 1.604.098 387.584 

 

 
 

 

244.234 

Diğer 

Borçlar 19.257.150 4.182.999 52.835.270 

 

1.774.214 

Ertelenmiş 

Gelirler 341.817 228.387 320.245 

 

Dönem Karı 

Vergi 

Yükümlülüğ
ü 301.743   642.736 

 

Diğer Kısa 

Vadeli 

Yükümlülük

ler 5.157.961 4.271.562 376.863 

  

 

 

153.717  

Kısa Vadeli 

Karşılıklar 983.793 892.491 947.207 

 

15.509.912 

Uzun 
Vadeli 

Yükümlülük
ler 11.903.303 3.344.682 2.105.522 

 
 

 
816.250 

Uzun 

Vadeli 

Borçlanmal
ar 527.640 1.465.526 791.984 

 

Diğer 

Borçlar 10.325.999 44.596   
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Çalışanlara 

Sağlanan 

Faydalara 
İlişkin Uzan 

Vadeli 

Karşılıklar 221.059 479.224 414.724 

 

 

 
 

 

339.944 

Diğer Uzun 

Vadeli 

Yükümlülük
ler 828.605 801.472 24.388 

 

 

 
17.182 

Ertelenmiş 

Vergi 

Yükümlülüğ
ü   553.864 874.426 

 

 

 
459.124 

TOPLAM 

YÜKÜML
ÜLÜK 86.179.209 42.107.770 75.834.059 

 

 
36.549.077 

ÖZKAYNA

KLAR 22.291.542 31.497.303 84.414.151 

 

79.696.124 

Ana 

Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar 21.260.474 30.587.627 61.361.305 

 

 

 

 
79.696.124 

Ödenmiş 

Sermaye 105.000.000 

 

105.000.000 
 

105.000.000 
 

105.000.000 
Karşılıklı 
İştirak 

Sermaye 

Düzeltmesi 
(-) -8.212.358 -5.962.359   

 

Paylara 

İlişkin 
Primler 

(İskontolar) 1.031.646 1.031.646 1.031.646 

 

 
 

127 

Kar veya 

Zararda 
Yeniden 

Sınıflandırıl
mayacak 

Birikmiş 

Diğer 
Kapsamlı 

Gelirler 

veya 
Giderler 

-574.141 -685.387 349.724 

 
 
 
 
 

670.249 
 

Ortak 

Kontrole 

Tabi 
İşletmeleri 

İçeren 

Birleşmeleri
n Etkisi 

-24.489.849 -24.489.849 -24.489.849 

 

Kardan 

Ayrılan 
Kısıtlanmış 

Yedekler 7.775 7.775 1.116.052 

 

 
 

3.276 

Geçmiş 

Yıllar 
Karları/Zara

rları -18.826.359 -51.887.403 -50.234.413 

 

 

 
-19.511.846 

Net Dönem 
Karı/Zararı -32.676.240 7.573.204 28.519.912 

 

-6.465.682 

Kontol 

Gücü 
Olmayan 

Paylar 1.031.068 909.676 23.052.846 

 

TOPLAM 

KAYNAKL
AR 108.470.751 73.605.073 160.248.210 

 

 

116.245.201 
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Tutarlar 

aksi 

belirtilmedi
kçe Türk 

Lirası (TL) 

olarak 
gösterilmişt

ir. 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Bağımsız 
Denetimde

n Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimde

n Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimde

n Geçmiş 

 

 

 
Bağımsız 

Denetimde

n Geçmiş 

GELİR 
TABLOSU       

 

Hasılat 256.166.591 5.030.387 4.380.207 

 

4.101.215 

Satışların 

Maliyeti (-) 
-

259.869.880 -3.838.432 -1.706.721 

 

-1.256.078 

BRÜT 
KAR/ZAR

AR -3.703.289 1.191.955 2.673.486 

 
 

2.845.137 

Genel 
Yönetim 

Giderleri (-) -51.386.406 -7.410.582 -9.583.980 

 

 
 

-2.703.908 

Pazarlama 

Giderleri (-) -645.718 -110.212 -108.033 

 

 

-58.486 

Esas 

Faaliyetlerd
en Diğer 

Gelirler 59.757.448 34.120.752 52.931.604 

 

 
 

9.292.900 

Esas 

Faaliyetlerd
en Diğer 

Giderler (-) -73.168.357 -22.024.644 -19.337.174 

 

 

 

-28.349.583 

ESAS 

FAALİYET 
KARI/ZAR

ARI -69.146.322 5.767.269 26.575.903 

 

 
 

-18.973.940 

Yatırım 

Faaliyetleri

nden 
Gelirler 58.827.358 7.222.015 8.880.935 

 

 

 
14.209.544 

Yatırım 

Faaliyetleri

nden 
Giderler (-) -555.027 -66.496 -86.790 

 

 

 
-2.045.780 

FİNANSM

AN 
GİDERİ 

ÖNCESİ 

FAAL.K/Z 

-

10.873.991 12.922.788 35.370.048 

 

 
 

 

-6.810.176 

Finansman 

Gelirleri   47.825 9.156 

 

 

Finansman 

Giderleri(-) -22.352.128 -4.037.766 -902.010 

 

-107.479,00 

 

SÜR. 

FAAL.VE
RGİ 

ÖNCESİ 

K/Z 

-

33.226.119 8.932.847 34.477.194 

 

 

 
 

 

-6.917.655 

Sürdürülen 

Faaliyetler 
Vergi 

Gid./Gel. -2.145.239 -1.483.510 -666.351 

 
 

 

 
 

-451.973 

 Dönem 
Vergi 

Gideri/ 

Geliri -301.743   -822.578 

 

 Ertelenmiş 

Vergi 
Gideri/ 

Geliri -1.843.496 -1.483.510 156.227 

 
 
 
 

-451.973 
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SÜRDÜRÜ

LEN 
FAAL.DÖ

NEM K/Z -35.371.358 7.449.337 33.810.843 

 

 

 

-6.465.682 

DURDUR

ULAN 
FAALİYE

TLER 

DÖNEM 
KARI/ZAR

ARI       

 

DÖNEM 
KARI/ZAR

ARI 

-

35.371.358 7.449.337 33.810.843 

 
 

-6.465.682 

Dönem 
Karı/Zararı

nın 

Dağılımı       

 

Kontrol 
Gücü 

Olmayan 

Paylar -2.695.118 -123.867 5.290.931 

 
 

 

 

Ana 

Ortaklık 

Payları -32.676.240 7.573.204 28.519.912 

 

 

-6.465.682 

 

Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar gıda 

sektöründe bitkisel sıvı yağ üretimi ve 

madencilik sektörüdür.  

Şirket, 2018 yılı sonunda üretim tesislerini 

satmış olup 20.12.2018 tarihinden bu güne kadar 

geçen sürede Bitkisel yağ üretimi 

bulunmamaktadır.   

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim 

kurulu kararı ile ana faaliyet konusu olan yağlı 

tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı 

ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet alanının 

“Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında 

yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesi yönünde karar almıştır. 

Şirket 2020 yılı Temmuz ayı içinde kendi 

bünyesinde 6 personel istidam ederek deneme 

üretimine başlamış ve kömür yıkama/ 

zenginleştirme hizmetine ilişkin ilk faturasını 

11.09.2020 tarihinde kesmiştir.  

 

 

 

B.8 Seçilmiş önemli proforma 

finansal bilgiler 

Yoktur.  

 

 

B.9 Kar tahmini ve beklentileri Yoktur. 
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B.10 İzahnamede yer alan finansal 

tablolara ilişkin denetim 

raporlarındaki olumlu görüş 

dışındaki hususların içeriği  

Şirket’in 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 

30.06.2021 dönemlerine ilişkin finansal 

tablolarının bağımsız denetimlerini 

gerçekleştiren kuruluşların unvanı ve bağımsız 

denetim görüşleri aşağıda verilmektedir.  

31.12.2018 ve 31.12.2019 finansal tablo 

dönemleri itibarıyla bağımsız denetim şirketinde 

yaşanan sorumlu ortak ve baş denetçi değişimi, 

bağımsız denetim şirketinin kendi içinde yaptığı 

görev dağılımı nedeniyle oluşmuş olan rutin bir 

değişim olup herhangi bir özellik 

içermemektedir. 

30.06.2021 tarihli finansal tablolar ile ilgili 

görüşü: 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ("Şirket") 

ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 30 

Haziran 2021 tarihli ilişikteki konsolide finansal 

durum tablosunun, aynı tarihte sona eren altı 

aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar ve 

diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar 

değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile 

diğer açıklayıcı dipnotlarının ("ara dönem 

finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş 

bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara 

dönem finansal bilgilerin Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye 

Muhasebe Standart'ı 34 "Ara Dönem Finansal 

Raporlama" Standartı'na ("TMS 34") uygun 

olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir 

biçimde sunumundan sorumludur. 

Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime 

dayanarak söz konusu ara dönem finansal 

bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 

Sınırlı Denetimin Kapsamı 

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız 

Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem 

Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal 

Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten 

Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız 

Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara 

dönem özet finansal bilgilere ilişkin sınırlı 

denetim, başta finans ve muhasebe konularından 

sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin 

sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer 

sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından 
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oluşur. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı 

denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim 

Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı 

finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek 

olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla 

önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem 

finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim 

şirketinin, bir bağımsız denetimde 

belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf 

olabileceğine ilişkin bir güvence 

sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız 

denetim görüşü bildirmemekteyiz. 

31.12.2020 tarihli finansal tablolar ile ilgili 

görüşü: 

 

Sınırlı Olumlu Görüş  
Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve 

bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak 

anılacaktır) 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, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

bölümünde belirtilen konuların muhtemel 

etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide 

finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2020 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. 

 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

 

Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilişkili 

olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında 

yer alan toplam 7.165.071 TL tutarında vadesi 

geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, ilgili 

bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte 

olup ilişikte yer alan konsolide finansal 

tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık 

ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin geçmiş 
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olması ve karşılığında herhangi bir teminat 

bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın tahsil 

edilebilirliliği ile ilgili tarafımızca kanaat 

oluşturulamamıştır. 

Grup 31.12.2019 tarihli konsolide finansal 

tablolarda 4 Eylül 2019 tarihinde bağılı ortaklık 

alımı sonucu şerefiye olarak muhasebeleştirdiği 

1.099.398 TL tutarın değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığı konusunda yeterli denetim kanıdı 

elde edemediğimizden görüş verememekteyiz. 

31.12.2019 tarihli finansal tablolarda diğer 

borçlar hesabı altında gösterilen 680.174 TL 

tutara ait yeterli bağımsız denetim kanıdı elde 

edilememiş olup, söz konusu hesap bakiyesi ile 

ilgili olarak görüş oluşturulamamıştır. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir 

parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına 

(BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 

Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide 

Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik 

Kurallar") ile konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan 

etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız 

olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer 

mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin 

sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 

bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu 

görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 

uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

31.12.2019 tarihli finansal tablolar ile ilgili 

görüşü: 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi ("Şirket") 

ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” 

olarak anılacaktır) 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 
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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, Sınırlı Olumlu Görüşün 

Dayanağı bölümünde belirtilen konuların 

muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki 

konsolide finansal tablolar Grup’un 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. 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilişkili 

olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında 

yer alan toplam 7.165.071 TL tutarında vadesi 

geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, ilgili 

bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte 

olup ilişikte yer alan konsolide finansal 

tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık 

ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin geçmiş 

olması ve karşılığında herhangi bir teminat 

bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın tahsil 

edilebilirliliği ile ilgili tarafımızca kanaat 

oluşturulamamıştır. 

Grup 31.12.2019 tarihli konsolide finansal 

tablolarda 4 Eylül 2019 tarihinde bağılı ortaklık 

alımı sonucu şerefiye olarak muhasebeleştirdiği 

1.099.398 TL tutarın değer düşüklüğüne uğrayıp 

uğramadığı konusunda yeterli denetim kanıdı 

elde edemediğimizden görüş verememekteyiz. 

31.12.2019 tarihli finansal tablolarda diğer 

borçlar hesabı altında gösterilen 680.174 TL 

tutara ait yeterli bağımsız denetim kanıdı elde 

edilememiş olup, söz konusu hesap bakiyesi ile 

ilgili olarak görüş oluşturulamamıştır. 

31.12.2018 tarihli finansal tablolar ile ilgili 

görüşü: 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi ("Şirket") 

ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” 

olarak anılacaktır) 31 Aralık 2018 tarihli 
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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, Sınırlı Olumlu Görüşün 

Dayanağı bölümünde belirtilen konuların 

muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki 

konsolide finansal tablolar Grup’un 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. 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilişkili 

olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında 

yer alan toplam 17.791.021 TL tutarında vadesi 

geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, ilgili 

bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte 

olup ilişikte yer alan konsolide finansal 

tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık 

ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin geçmiş 

olması ve karşılığında herhangi bir teminat 

bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın tahsil 

edilebilirliliği ile ilgili tarafımızca kanaat 

oluşturulamamıştır. 

B.11 İhraççının işletme 

sermayesinin mevcut 

yükümlülüklerini 

karşılayamaması  

Şirket’in 30.06.2021 tarihli finansal tabloları 

itibarıyla 47.129.258 TL dönen varlığı ve 

35.732.827 TL kısa vadeli yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Şirket’in önümüzdeki 12 aylık 

dönem içerisinde cari yükümlülükleri karşılamak 

üzere yeterli işletme sermayesi vardır. 

 

 30.06.2021 

Dönen Varlıklar 47.129.258 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.732.827 

Net İşletme Sermayesi 11.396.431 
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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 

 

300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı 

içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan 

çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) 

karşılanmak suretiyle %161,904 oranında 

170.000.000 Türk Lirası artırılarak 

275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılacak ve 

sermaye artışı, mevcut ortakların yeni pay alma 

hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmadan 

yapılacaktır. 

İş bu sermaye artırımında borsada işlem 

görmeyen paylara karşılık pay sahiplerine 

"borsada işlem görmeyen" nitelikte (ISIN: 

TREALYG00029) hamiline yazılı pay, borsada 

işlem gören paylara karşılık pay sahiplerine 

“borsada işlem gören" nitelikte (ISIN: 

TRAALYAG91A8) hamiline yazılı pay 

verilecektir.   

 

C.2 Sermaye piyasası aracının 

ihraç edileceği para birimi 

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa 

sunulacaktır. 

C.3 İhraç edilmiş ve bedelleri 

tamamen ödenmiş pay sayısı 

ile varsa bedeli tam 

ödenmemiş pay sayısı 

 

Her bir payın nominal değeri 

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 TL 

olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 

30.000.000.000 adet paya bölünmüştür.  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-

TL’sı olup bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş 

itibari değerde hamiline yazılı olmak üzere 

toplam 10.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.  

Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde 

tamamen ödenmiştir. 

 

C.4 Sermaye piyasası aracının 

sağladığı haklar hakkında 

bilgi 

 

Kar’dan Pay Alma Hakkı (SPKn md.19, 

TTKmd.507) Payı Hakkı 

Oy Hakkı (SPKn md.30, TTK md.432, 434, 

436) 

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md.461, Kayıtlı 

Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için 

SPKn.md.18) 

Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım 

Hakkı (TTK md.507) 

Satma Hakkı (SPKn md.27) 

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md.24) 

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn.md.19) 

Genel Kurul’da Müzakerelere Katılma Hakkı 
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(TTK md. 407, 409, 417) 

Genel Kurula Davet Ve Katılma Hakkı (SPKn 

md.29-30, TTK md.414, 415, 419, 425, 1527) 

Bilgi Alma Ve İnceleme Hakkı (SPKn md.14) 

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, 

SPKn md. 18/6 - 20/2) 

Azınlık Hakları (TTK md.411, 412, 439) 

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md.438) 

 

C.5 Sermaye piyasası aracının 

devir ve tedavülünü kısıtlayıcı 

hususlar hakkında bilgi 

 

Yoktur. 

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 

Şirketin Halka Açık Payları payları Borsa 

İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı’nda işlem 

görmektedir. İş bu izahname kapsamında ihraç 

edilecek halka açık paylar için de Borsa 

İstanbul A.Ş. aynı pazarında işlem görmek 

üzere ilave kotasyon başvurusu yapılacaktır.  

C.7 Kar dağıtım politikası 

hakkında bilgi 
14/07/2021 tarihli Şirket Olağan Genel 

Kurul’unda görüşülüp onaylanan Kar Dağıtım 

Politikası aşağıdaki gibidir; 

Şirketimiz Kar dağıtım politikasını, Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri 

ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas 

Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili 

maddeleri kapsamında Şirket’in yatırım ve 

finansal planlamaları, mali durumu ve 

piyasalardaki gelişmeler gözetilerek 

belirlenmiştir.  

Şirketin dönem kâr’ından Türk Ticaret 

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri, 

Vergi Mevzuatı ve tabi olunan ilgili diğer 

mevzuatlar ile Esas Sözleşmemizin Kâr 

Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında 

ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan 

sonra dağıtılabilecek kâr belirlenir. 

Şirketimiz tarafından, yönetim kurulumuzun 

genel kurula önereceği kâr dağıtım teklifi ile 

Genel Kurul’da alınacak karar çerçevesinde, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi mevzuatına 

uymak şartıyla dağıtılabilir kâr’ın asgari 

%10’u oranında kâr payının, nakit veya 
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bedelsiz pay şeklinde dağıtılması temel ilke 

olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu politika, 

şirket yönetim kurulunun, yurtiçi, yurtdışı, 

bölgesel veya sektörel ekonomik gereklilikler 

çerçevesinde alacağı kararı doğrultusunda, 

Genel Kurul’un onayından geçirilmek 

suretiyle değiştirilebilir.  

Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse 

senedi olarak veya kısmen nakit, kısmen 

bedelsiz hisse senedi olarak yönetim 

kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından 

kararlaştırılır. 

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında 

herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.  

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Kâr dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen 

genel kurul toplantısının yapıldığı hesap 

dönemi sonuna kadar olacak bir tarihte Genel 

Kurul Toplantısında tespit edilir. 

Kâr payı, genel kurul toplantısında karara 

bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı 

taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul 

tarafından veya genel kurul tarafından açıkça 

yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu 

tarafından belirlenir.  

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararları 

ile diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas 

Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin ilgili 

maddeleri ile genel kurul tarafından veya 

genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi 

şartıyla yönetim kurulu tarafından Kar Payı 

avansı dağıtabilir. 

 

D—RİSKLER 

D.1 İhraççıya, faaliyetlerine ve 

içinde bulunduğu sektöre 

ilişkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

Şirket ve faaliyetleri ile ilgili olarak 

aşağıdaki risklerle karşılaşabilir. 

Madencilik Faaliyetlerine İlişkin Riskler: 

-Ülkenin madencilik politikalarındaki 

değişiklikler ile yer altı ve yer üstü kaynaklara 

dair mevzuat ve kısıtlamalar vb. maliyet artırıcı 

etki yaratabilir. 
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-Müşterilerimizde oluşabilecek iflas ve şirket 

kapanmaları şirket karlılığını azaltabilir. 

-Şirketin faaliyet alanı kapsamında nitelikli 

personel ihtiyacının yaşanma olasılığı ile 

nitelikli personelin ücret vb. giderlerinin 

maliyet artırıcı ve üretimi zayıflatıcı etkileri 

olabilir. 

Bitkisel Yağ Faaliyetlerine İlişkin Riskler: 

-Alım-Satım bağlantılarından sonra 

oluşabilecek ani ve beklenmedik fiyat 

değişiklikleri, 

-İthalat mevzuatında, beklenen karlılığı 

etkileyebilecek kısmi ve genel yasaklamalar, 

Gümrük Vergisi, gözetim uygulamasına ilişkin 

fiyatlar vb. maliyet artırıcı hükümler, 

-Müşterilerimizde oluşabilecek iflas ve şirket 

kapanmaları, 

-Ani ve yüksek oranlı parite değişimleri, 

gibi birçoğu genel ticari hayatın ve bazıları 

sektörel nitelikteki riskler ile karşılaşılması söz 

konusu olabilecektir. 

Diğer taraftan, Şirketimizin sermaye 

artırımından yeterli fonu sağlayamaması 

durumunda faaliyetlerimizin 

sürdürebilirliğinde, 

-Hammadde ve yardımcı malzeme 

tedarikçilerine cari hesap borçlarımız, 

-Güncel olarak tahakkuk etmekte olan vergi ve 

SGK prim borçlarımız, 

-Personel ödemelerimiz 

vb. konulardaki zorunlu harcama ve  

ödemelerimizin zamanında yapılamaması  ve  

bu nedenle güncel faaliyetlerimizin aksaması 

gibi risklerle karşılaşılması  ihtimali mevcuttur. 

Madencilik Sektörü; 

-Türkiye’nin dünya üzerinde var olan her 

madene ve maden grubuna sahip olmaması 

sektörün sadece belirli maden gruplarında 

faaliyet göstermesine imkan tanıyarak küresel 

çapta rekabet gücünü zayıflatmaktadır.  

-Coğrafi konum ve ulaşım imkanlarının yanı 

sıra jeopolitik risker sektörde yüksek 

maliyetlere yol açabilir. 
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-Türkiye’nin bu alanda yeterli kalifiye iş 

gücüne sahip olmaması. 

-Yüksek maliyetler ve yatırımın uzun vadeli 

geri dönüşü nedeniyle sektör içerisinde yer 

alan şirket sayısının sınırlı yada az olması 

serbest piyasa ekonomisi şartlarını bozarak 

sektöre zarar verebilir. 

-Belirli maden gruplarındaki  rezervlerin sınırlı 

olması nedeniyle ülkenin bu alanda ithalata 

bağımlı olması. 

-Sektörde faaliyet gösterebilmek için çeşitli 

izin ve ruhsatların gerekli olması sebebiyle ve 

bu izinlerin alınmasında uzun zaman ve belirli 

şartların aranması sektörün kendi içerisinde 

rekabet gücünü  zayıflatmaktadır. 

Bitkisel Yağ Sektörü; 

-Sektörün temel sorunu Türkiye’nin ithalatçı 

bir ülke konumunda olması sebebiyle, yağlı 

tohum ve ham yağ ithalatına bağımlı 

olunmasının yanı sıra, hammadde tedarik riski 

ve kur riskinin de taşınmasına sebep 

olmaktadır. Ancak Türk üreticilerinin çeşitli 

ülkelerden alım yaparak bağımlılığın 

düşürülmesi, ayrıca ülkemizde de özellikle 

ayçiçeğinin yetiştiriliyor olması risk 

faktörlerini hafifletmektedir. 

Diğer riskler:  

Finansal Risk Faktörleri: Grup faaliyetleri 

nedeniyle piyasa riski (kur riski ve fiyat riski), 

kredi riski ve likidite riskine maruz 

kalmaktadır.  

Kur Riski: Yabancı para cinsinden işlemler, 

kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden 

kur riskine maruz kalmaktadır. 

Fiyat Riski: Grup, stoklarının fiyat 

değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının 

etkilenmesi nedeniyle oluşabilecek maliyet 

artışlarından dolayı fiyat riskine maruz 

kalmaktadır. 

Kredi Riski: Finansal aracın taraflarından 

birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü 

yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal 

bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak 

tanımlanır.  
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Likidite Riski: Likidite riski, Grup’un net 

fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme 

ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen 

bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi 

gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu 

doğuran olayların meydana gelmesi, likidite 

riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

D.3 Sermaye piyasası aracına 

ilişkin önemli risk faktörleri 

hakkında bilgi 

İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 

-Şirket paylarının fiyatı ortaklık 

faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde genel 

piyasa koşulları çerçevesinde dalgalanabileceği 

gibi ortaklığın operasyonel ve finansal faaliyeti 

ile ilgili sonuçlarından ve temettü ve sermaye 

artırım politikalarından etkilenebilir.   

-Şirket, esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’nın uygun olduğu ölçüde gelecekte 

pay sahiplerine temettü ödememeye karar 

verebilir veya zarar edebilir. 

-Global hisse senedi piyasalarında oluşabilecek 

iniş ve çıkışlar, hisse fiyatını aynı paralelde 

etkileyebilir, 

-Türk Lirası’nın diğer para birimlerine karşı 

değer kaybı, payların değerini düşürebilir. 

 

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 sonucunda sağlanacak tahmini brüt 

nakit girişi: 170.000.000 TL 

Halka arzla ilgili tahmini toplam maliyet: 

542.500 TL 

Halka arz sonucunda sağlanacak tahmini net 

nakit girişi: 169.457.500 TL 

 

Pay Başı İhraca İlişkin Giderler (TL) 

Kurul Ücreti 340.000 

Borsa İstanbul Ücreti (BSMV 

Hariç) 
51.000 

Rekabet Koruma Fonu 68.000 

MKK İhraççı Hizmet Bedeli 

(BSMV Hariç) 
8.500 
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Aracı Kuruma Ödenecek Tutar 

(BSMV Hariç) 

50.000 

Diğer Giderler (Noter vb.) 25.000 

Toplam Tahmini Maliyet 
542.500 

1 TL Nominal Değerli Payların 

Toplamı 
170.000.000 

Pay Başı Maliyet 0,0032  

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 

sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle 

nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 

İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan Borsada 

satılacaktır. Talepde bulunan yatırımcılar, ilgili 

aracı kuruluşun, komisyon vb ücret 

politikalarına tabidir. 

 

E.2a Halka arzın gerekçesi, halka 

arz gelirlerinin kullanım 

yerleri ve elde edilecek tahmini 

net gelir hakkında bilgi  

Şirket’in 170.000.000 TL tutarındaki nakit 

sermaye artırım tutarından tahmini halka arz 

masrafları düşüldükten sonra 169.457.500 TL 

tutarında fon kaynağı elde edileceği tahmin 

edilmektedir. 

 

Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda 

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun 

Kullanım yerleri aşağıdaki gibi; 

 

Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş. Ham yağ 

tedarik borçları ödemesi 19.949.106 TL 

Şirket’in Sahip Olduğu Tekirdağ-

Malkara’da bulunan 30527 Ruhsat 

Nolu Maden Sahası Yatırımları 

Toplamı 

(Detaylar Maden Sahası Yatırımları 

Tablosunda verilmiştir.) 84.503.400 TL 

Şirket’in Sahip Olduğu Tekirdağ-

Malkara’da bulunan 30527 Ruhsat 

Nolu Maden Sahasındaki Üretim 

Planlaması Dekapaj Maliyeti Toplamı 26.550.000 TL 

Tekirdağ Bölgesi Yeni Maden Sahası 

Alımı 30.000.000 TL 

Tekirdağ Bölgesi Çevre Ocaklarından 

İşlenmek Üzere Tüvenan Kömür Satın 

Alımlarına İlişkin İşletme Sermayesi 

Tutarı 8.454.994 TL 

 

TOPLAM 

 

169.457.500 TL 
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E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve 

koşulları 
Halka arz edilen payların nominal değeri 

170.000.000 TL olup, mevcut payların % 

161,904’u kadardır. 

Yeni pay alma haklarının kullanımına 

İzahname’nin ilanından sonra en geç 10 iş günü 

içerisinde başlanacak olup, mevcut ortaklar için 

yeni pay alma hakkı kullanım süresi 30 (otuz) 

gün olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma hakkı 

kullanımından kalan paylar Borsa Birincil 

Piyasa’da halka arz edilecek olup, arz süresi 2 

iş günü olarak belirlenmiştir. Halka arzın 

başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf 

sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir. 

Satılmayan ve kalan payların bulunması 

halinde bu paylar iptal edilecektir. İhraç 

edilecek paylar, yeni pay alma hakkı 

kullanımında 1 TL, yeni pay alma hakkı 

kullanımından kalan paylar ise nominal 

değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul 

A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır. 

Tasarruf sahiplerine satışta SPK’nın II-5.2, 

sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı 

Tebliği’nde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi 

kullanılacaktır. 

Bu sermaye artırımında pay almak isteyen 

tasarruf sahiplerinin, BİST’de işlem yapmaya 

yetkili kurumlardan oluşan borsa üyelerinden 

birine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu 

yetkili kurumların sunmuş olduğu kanallar 

dâhilinde pay alımı yapabileceklerdir. 

 

E.4 Çatışan menfaatler de dahil 

olmak üzere halka arza ilişkin 

ilgili kişilerin önemli 

menfaatleri 

 

Halka arzdan önemli tutarda menfaati olan 

gerçek veya tüzel kişi yoktur. Şirket paylarının 

halka arzından Şirket sermaye, aracılık hizmeti 

veren Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise 

aracılık komisyonu elde edecektir. 

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  

İhraççı: Altınyağ Madencilik ve Enerji 

Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

 

 

 

Yoktur. 
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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  

%100 Katılıma Göre;  

Mevcut hissedarların halka arzda yeni pay alma 

haklarını %100 oranında kullanmaları 

varsayımı ile mevcut ortaklar için 1 TL 

nominal değerli 1 adet paydan oluşan 1 lot pay 

için sulanma etkisinin tutarı -0,1470 TL ve 

yüzdesi -19,37’dir. 

 

Sulanma Etkisi 

(TL) 

Sermaye 

Artırımı 

Öncesi 

Sermaye 

Artırımı 

Sonrası 

  30.06.2021 %100 Katılım 

Özkaynaklar 79.696.124 79.696.124 

Nakit Sermaye 

Artışı 
  170.000.000 

Emisyon Primi    0 

Sermaye Artırım 

Masrafları 
  542.500 

Artırım Sonrası 

Özkaynaklar 

(Defter Değeri) 

79.696.124 249.153.624 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000 275.000.000 

Pay Başına Defter 

Değeri 
0,7590  0,9060  

Mevcut Ortaklar 

İçin Sulanma 

Etkisi 

  -0,1470  

Mevcut Ortaklar 

İçin Sulanma 

Etkisi (%) 

  -19,37% 

 

%0 Katılıma Göre;  

 

Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma 

haklarını kullanmamaları varsayımı ile, 

mevcut ortakların 1 TL nominal değerli payı 

için (negatif) sulanma etkisi tutarı -0,4179TL 

ve yüzdesi -55,06; yeni ortaklar için ise 1 TL 

nominal değerli pay için (negatif) sulanma 

etkisi tutarı -0,4231 TL ve yüzdesi -26,44’dir.  

 

BİST Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda 

ALMAD koduyla işlem gören şirket paylarının 

17.08.2021 tarihli kapanış fiyatı 1,60 TL olup, 

bu fiyat üzerinden sulanma etkisi 

hesaplamaları yapılmıştır. 
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Sulanma Etkisi (TL) 

Sermaye 

Artırımı 

Öncesi 

Sermaye 

Artırımı 

Sonrası 

  30.06.2021 %0 Katılım 

Özkaynaklar 79.696.124 79.696.124 

Nakit Sermaye Artışı   105.000.000 

Emisyon Primi    63.000.000 

Sermaye Artırım 

Masrafları 
  542.500 

Artırım Sonrası 

Özkaynaklar (Defter 

Değeri) 

79.696.124 247.153.624 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000 210.000.000 

Pay Başına Defter 

Değeri 
0,7590  1,1769  

BIST Fiyatı 

(17/08/2021) 
  1,60  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma 

Etkisi -0,4179  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma 

Etkisi (%) 
-55,06% 

Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi -0,4231  

Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi 

(%) 
-26,44% 

 

 

E.7 Talepte bulunan 

yatırımcılardan talep edilecek 

tahmini maliyetler hakkında 

bilgi  

 

Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları 

aracı kurumların ücretlendirme politikalarına 

tabi olacaklardır. 

 

 

 

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):  

  

DÖNEM 

BAĞIMSIZ 

DENETİM 

KURULUŞU 

ADRES 

SORUMLU 

ORTAK / 

BAŞDENETÇİ 

ÜYESİ 

OLUNAN 

MESLEK 

KURULUŞU 

30.06.2021 

Arkan Ergin 

Uluslararası 

Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak, Office 

Building, Kat 2 

,34485, Sümer 

Sokağı No:4, 

34398 

Şişli/İstanbul 

Burhan AKÇAKIL 

İstanbul Serbest 

Muhasebeci 

Mali 

Müşavirler 

Odası 
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31.12.2020 

Arkan Ergin 

Uluslararası 

Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak, Office 

Building, Kat 2 

,34485, Sümer 

Sokağı No:4, 

34398 

Şişli/İstanbul 

Burhan AKÇAKIL 

İstanbul Serbest 

Muhasebeci 

Mali 

Müşavirler 

Odası 

31.12.2019 

Arkan Ergin 

Uluslararası 

Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak, Office 

Building, Kat 2 

,34485, Sümer 

Sokağı No:4, 

34398 

Şişli/İstanbul 

Burhan AKÇAKIL 

İstanbul Serbest 

Muhasebeci 

Mali 

Müşavirler 

Odası 

31.12.2018 

Arkan Ergin 

Uluslararası 

Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak, Office 

Building, Kat 2 

,34485, Sümer 

Sokağı No:4, 

34398 

Şişli/İstanbul 

Birgül ERDOĞAN 

İstanbul Serbest 

Muhasebeci 

Mali 

Müşavirler 

Odası 

 

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

görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 

31.12.2018 ve 31.12.2019 finansal tablo dönemleri itibarıyla bağımsız denetim şirketinde 

yaşanan sorumlu ortak ve baş denetçi değişimi, bağımsız denetim şirketinin kendi içinde 

yaptığı görev dağılımı nedeniyle oluşmuş olan rutin bir değişim olup herhangi bir özellik 

içermemektedir. 

 

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 

Şirketin 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 dönemlerine ilişkin konsolide 

finansal durum tabloları ve gelir tablolarından seçilen önemli finansal kalemler aşağıda yer 

almaktadır. 

 

  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Tutarlar aksi belirtilmedikçe 

Türk Lirası (TL) olarak 

gösterilmiştir. 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

VARLIKLAR        

Dönen Varlıklar 64.493.979,00 18.644.669,00 79.394.651,00 47.129.258,00 

Nakit ve Nakit Benzerleri 49.246,00 48.892,00 59.919.470,00 37.711.960,00 

Ticari Alacaklar 27.098.944,00 7.393.763,00 13.140.043,00 3.598.191,00 

Diğer Alacaklar 31.834.130,00 6.003.324,00 311.143,00 58.086,00 

Stoklar 1.247.769,00 70.232,00 32.095,00  

Peşin Ödenmiş Giderler 377.712,00 3.358.431,00 252.172,00 525.917,00 

Cari Dönem Vergisiyle İlgili 

Varlıklar 8.990,00 71.563,00   

 

46.735,00  

Diğer Dönen Varlıklar 3.357.386,00 1.549.949,00 5.739.728,00 5.188.369,00 

Satış Amaçlı Sınıflandırılan 

Duran Varlıklar 519.802,00 148.515,00   

 

 

Duran Varlıklar 43.976.772,00 54.960.404,00 80.853.559,00 69.115.943,00 

Ticari Alacaklar        
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  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Tutarlar aksi belirtilmedikçe 

Türk Lirası (TL) olarak 

gösterilmiştir. 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Diğer Alacaklar 33.667.749,00 35.307.144,00 43.218.839,00 37.032.383,00 

Maddi Duran Varlıklar 3.982.517,00 4.654.965,00 27.078.996,00 25.108.036,00 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.437.221,00 2.515.703,00 1.942.572,00 149.640,00 

Kullanım Hakkı Varlıkları    1.780.797,00 1.059.653,00  

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.525.000,00 10.200.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.364.285,00 501.795,00 753.499,00 25.884,00 

TOPLAM VARLIKLAR 108.470.751,00 73.605.073,00 160.248.210,00 116.245.201,00 

     

KAYNAKLAR        

Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.275.906,00 38.763.088,00 73.728.537,00 35.732.827,00 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 629.412,00 443.892,00 409.205,00  

Uzun Vadeli Borçlanmaların 

Kısa Vadeli Kısımları 1.021.709,00 38.051,00   

 

Ticari Borçlar 44.759.366,00 27.101.608,00 17.809.427,00 18.050.750,00 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

Kapsamında Borçlar 1.822.955,00 1.604.098,00 387.584,00 

 

244.234,00 

Diğer Borçlar 19.257.150,00 4.182.999,00 52.835.270,00 1.774.214,00 

Ertelenmiş Gelirler 341.817,00 228.387,00 320.245,00  

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 301.743,00   642.736,00  

Diğer Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 5.157.961,00 4.271.562,00 376.863,00 

  

153.717,00  

Kısa Vadeli Karşılıklar 983.793,00 892.491,00 947.207,00 15.509.912,00 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.903.303,00 3.344.682,00 2.105.522,00 816.250,00 

Uzun Vadeli Borçlanmalar 527.640,00 1.465.526,00 791.984,00  

Ticari Borçlar        

Diğer Borçlar 10.325.999,00 44.596,00    

Çalışanlara Sağlanan Faydalara 

İlişkin Uzan Vadeli Karşılıklar 221.059,00 479.224,00 414.724,00 

339.944,00 

Diğer Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 828.605,00 801.472,00 24.388,00 

 

17.182,00 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü   553.864,00 874.426,00 459.124,00 

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK 86.179.209,00 42.107.770,00 75.834.059,00 36.549.077,00 

ÖZKAYNAKLAR 22.291.542,00 31.497.303,00 84.414.151,00 79.696.124,00 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 21.260.474,00 30.587.627,00 61.361.305,00 79.696.124,00 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 

Karşılıklı İştirak Sermaye 

Düzeltmesi (-) -8.212.358,00 -5.962.359,00   

 

Paylara İlişkin Primler 

(İskontolar) 1.031.646,00 1.031.646,00 1.031.646,00 

 

127,00 

Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler 

-574.141,00 -685.387,00 349.724,00 

 
670.249,00 

 

Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri 

İçeren Birleşmelerin Etkisi 
-24.489.849,00 -24.489.849,00 -24.489.849,00 

 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış 

Yedekler 7.775,00 7.775,00 1.116.052,00 

 

3.276,00 
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  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Tutarlar aksi belirtilmedikçe 

Türk Lirası (TL) olarak 

gösterilmiştir. 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.826.359,00 -51.887.403,00 -50.234.413,00 -19.511.846,00 

Net Dönem Karı/Zararı -32.676.240,00 7.573.204,00 28.519.912,00 -6.465.682,00 

Kontol Gücü Olmayan Paylar 1.031.068,00 909.676,00 23.052.846,00  

TOPLAM KAYNAKLAR 108.470.751,00 73.605.073,00 160.248.210,00 116.245.201,00 

 

Tutarlar aksi belirtilmedikçe 

Türk Lirası (TL) olarak 

gösterilmiştir. 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

GELİR TABLOSU        

Hasılat 256.166.591,00 5.030.387,00 4.380.207 4.101.215,00 

Satışların Maliyeti (-) -259.869.880,00 -3.838.432,00 -1.706.721 -1.256.078,00 

BRÜT KAR/ZARAR -3.703.289,00 1.191.955,00 2.673.486,00 2.845.137,00 

Genel Yönetim Giderleri (-) -51.386.406,00 -7.410.582,00 -9.583.980 -2.703.908,00 

Pazarlama Giderleri (-) -645.718,00 -110.212,00 -108.033,00 -58.486,00 

Esas Faaliyetlerden Diğer 

Gelirler 59.757.448,00 34.120.752,00 52.931.604 

 

9.292.900,00 

Esas Faaliyetlerden Diğer 

Giderler (-) -73.168.357,00 -22.024.644,00 -19.337.174 

-

28.349.583,00 

ESAS FAALİYET 

KARI/ZARARI -69.146.322,00 5.767.269,00 26.575.903,00 

-

18.973.940,00 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 58.827.358,00 7.222.015,00 8.880.935,00 14.209.544,00 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 

(-) -555.027,00 -66.496,00 -86.790,00 

 

-2.045.780,00 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ 

FAAL.K/Z -10.873.991,00 12.922.788,00 35.370.048,00 

 

-6.810.176,00 

Finansman Gelirleri   47.825,00 9.156 - 

Finansman Giderleri (-) -22.352.128,00 -4.037.766,00 -902.010 -107.479,00 

SÜR. FAAL.VERGİ ÖNCESİ 

K/Z -33.226.119,00 8.932.847,00 34.477.194,00 

 

-6.917.655,00 

Sürdürülen Faaliyetler Vergi 

Gid./Gel. -2.145.239,00 -1.483.510,00 -666.351,00 

 

-451.973,00 

   Dönem Vergi Gideri/Geliri -301.743,00   -822.578  

   Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri -1.843.496,00 -1.483.510,00 156.227 -451.973,00 
SÜRDÜRÜLEN FAAL.DÖNEM 

K/Z -35.371.358,00 7.449.337,00 33.810.843,00 

 

-6.465.682,00 

DURDURULAN 

FAALİYETLER DÖNEM 

KARI/ZARARI       

 

DÖNEM KARI/ZARARI -35.371.358,00 7.449.337,00 33.810.843,00 -6.465.682,00 

Dönem Karı/Zararının Dağılımı        

   Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.695.118,00 -123.867,00 5.290.931 - 

   Ana Ortaklık Payları -32.676.240,00 7.573.204,00 28.519.912 -6.465.682,00 
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“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet 

sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 22 no’lu 

bölümlerini de dikkate almalıdır.” 

5. RİSK FAKTÖRLERİ 

5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: 

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ikinci bir ana faaliyet alanı olan 

“madencilik ve enerji” faaliyetleri konusunda yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesine yönelik karar almıştır.  

Şirket, 20.12.2018 tarihinde gerçekleştirdiği varlık satışı sonrası İzmir ili, Çiğli ilçesi, Atatürk 

Organize Sanayi bölgesinde bulunan üretim tesislerinin satılmasıyla, bitkisel sıvı yağ üretim 

faaliyetlerine ara vermiştir. 20.12.2018 tarihine kadar sürdürülen “bitkisel sıvı yağ üretimi” 

faaliyetlerini tamamen sonlandırmamış olup yeniden başlamak amacıyla Yağ tesisi alımı 

ve/veya kiralanması yönünde araştırma, görüşme ve fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. 

Şirket, bu açıklamalar çerçevesinde öncelikli yatırımlarını Madencilik ve Enerji sektöründe 

ağırlık vererek sürdürmeyi planlamaktadır.  

I.Madencilik Faaliyetlerine İlişkin Riskler: 

Kömür Fiyat Riski: Şirketin faaliyet konuları içerisinde bulunan kömür fiyatı serbest 

piyasada belirlenmektedir. Bu fiyatlar dünya çapındaki politik ve  ekonomik gelişmelerden,  

yatırım kararlarından ve beklentilerden etkilenerek değişmektedir. Bu nedenle kömür 

fiyatlarında olası düşüşler şirketin faaliyet sonuçlarını ve nakit akışını olumsuz yönde 

etkileyebilir.  

Tekirdağ ili Malkara  ilçesinde faaliyete konu olan linyit kömürün kalitesi tüvenan bazda 

2800 kalori civarındadır.kömürün kül degerleri %20 ve Kükürt değerleri %1 olup, Isınmadan 

Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre ülkemizin tüm il ve ilçeleinde satışı 

yapılabilecek spesifik özelliklere haizdir.  

Yıllar itibarı ile tüvenan kömürün bölgedeki piyasa değeri 2019 yılı 145 TL, 2020 yılı 158 TL 

ve 2021 yılı 170 TL’dir.  

Tüvenan  kömürler Kömür Zenginleştirme tesisinde yıkama ve kurutma yapılarak serbest 

piyasada, evsel ısınma amaçlı torbalı ceviz kömür, sanayide (çimento, şeker, termik santal, 

tuğla, tekstil, yağ  vb. birçok firmada) yıkanmış ve kurutulmuş fındık ve toz kömür olarak 

kullanılmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı piyasa beklentilerinin üzerinde 

olması halinde dönemsel olarak kömürle çalışan termik santrallerde kömür ihtiyacı azalacak 

olup bunun uzun sürmesi halinde kapasite dalgalanmalarına yol açarak maliyet artışlarına ve 

karlılık azalışlarına yol açabilecektir. 

Karşı Taraf Riski: Şirket sondaj ve üretim faaliyetleri için dışarıdan hizmet, mal ve malzeme 

almaktadır. Bu hizmet, mal ve malzemelerde aksama veya kalite eksiklikleri  şirketin 

operasyonel sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.   

Müşteri Riski: Müşterilerde ekonomik koşullara bağlı olarak oluşabilecek iflas ve şirket 

kapanmaları nedeniyle Şirketin karlılığı azalabilir.  

- Şirket’in kömür tedarikini sağladığı termik santrallerin deprem, yangın, patlama, sel, şiddetli 

fırtına, terör eylemler vb. olaylar gibi doğal afetler ve felaketlerden kaynaklanan üretim 

tesislerinde meydana gelecek olumsuzluklar nedeniyle oluşabilecek üretim duruşlarında, 

Şirket’in üretim ve satış kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilir. 
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Personel Riski: Şirket faaliyetlerini sürdürmek için konusunda deneyimli kalifiye işgücüne 

ihtiyaç duymaktadır. Bu kaynağın sağlanması ve yeni sahalar değerlendirilmeye başlandıkça 

buna paralel olarak artırılması gerekmektedir. Gerekli kalifiye işgücünün zamanında 

sağlanamaması durumunda arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerinde  aksamalar 

olabilecektir.  

II.Bitkisel Yağ Faaliyetlerine İlişkin Riskler:  

Şirket, 2018 yılında gayrimenkul ve makina parkının tamamının satışı sonrasında ana faaliyet 

konularından  olan; ham ve rafine yağ ile küspe satış faaliyetlerine devam edilmesi amacıyla, 

piyasa şartları doğrultusunda yağlı tohum ve bitkisel ham yağ ithalatı yaparak, 

hammaddelerin doğrudan satışı ile başka firmalarda fason işletilmesi yoluyla yağ ve küspe 

ticaretinde bulunacaktır.  

Bu faaliyetleri sırasında;  

Ürün Fiyat Riski: Alım-Satım bağlantılarından sonra oluşabilecek ürün fiyatlatında 

yaşanabilecek ani ve beklenmedik fiyat değişiklikleri, karlılığın azalmasına neden olabilir.  

Müşteri Riski: Şirketin müşterilerinin bir kısmının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucu bazı 

tahsilatlarının yapılamama riski söz konusudur.   

Yoğun olarak termik santrallere kömür satışı yapılacağından dolayı bu termik santrallerin 

ürettiği elektrik fiyatında arz talep kaynaklı dalgalanmalar oluştuğundan dolayı, mevcut 

termik santrallerin finansal koşullarında önemli dalgalanmalar yaşanabilmekte olup şirket bu 

dalgalanmalardan olumsuz etkilenebilmektedir. 

Termik santrallerin ürettiği elektrik satışı nedeniyle Devlet’ten olan alacaklarının gecikmesi 

halinde piyasa ödemelerinde yaşanabilecek her türlü gecikme sonucu tahsilat riski 

oluşabilecektir.   

İthalat mevzuatında, beklenen karlılığı etkileyebilecek kısmi ve genel yasaklamalar, Gümrük 

Vergisi, gözetim uygulamasına ilişkin fiyatlar vb. maliyet artırıcı hükümler,  

- Ani ve yüksek oranlı parite değişimleri,  

Söz konusu risklerin yanı sıra, Şirketin sermaye artırımından yeterli fonu sağlayamaması 

durumunda faaliyetlerinin sürdürebilirliği açısından,  

- Hammadde ve yardımcı malzeme tedarikçilerine cari hesap borçları,  

- Güncel olarak tahakkuk etmekte olan vergi ve SGK prim borçları,  

- Personel ödemeleri  

vb. konulardaki zorunlu harcama ve  ödemelerinin zamanında yapılamaması ve bu nedenle 

güncel faaliyetlerinin aksaması gibi risklerle karşılaşması ihtimali mevcuttur.  

5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:  

I.Madencilik Sektörü;  

Sektörde Belirsizlik Riski: Bu sektörde de diğer birçok sektör gibi belirsizlikten 

kaynaklanan riskler içermektedir. Şirketin arama, geliştirme ve üretim faaliyetleri, arama 

yapılan sahanın koşulları; arama, geliştirme ve üretim maliyetlerinin yüksek olması, 

ekonomik miktarda kömür bulunamaması, kömür fiyatının düşmesi nedeniyle üretimin 

ekonomik olmaması gibi nedenlerden dolayı beklenen sonuçlara ulaşılamayabilir.  

Kömüre dayalı çalışmayan yeni santrallerin devreye girmesi (Nükleer, Doğalgaz vb.) ile 

kömüre olan ihtiyacın azalması Şirket’in üretimini olumsuz etkileyebilecektir. 
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Mevcut kullanılan yakıtların dışında yeni yakıt türlerinin geliştirilmesi kömüre olan ihtiyacı 

azaltabilecektir. 

Şirket’in faaliyetleri yasal düzenlemeler açısından, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

ve diğer düzenleyici kurumların gözetimine tabi olup Kamu kuruluşlarının yeni düzenlemeleri 

ve yaptırımlar uygulaması Şirket’e finansal açıdan ek yükler getirebilecektir. 

İzin Riski: Şirket faaliyet konularını yerine getirebilmek için arama, geliştirme ve üretim 

aşamalarında ayrı ayrı olmak üzere içlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve 

Ormancılık Bakanlığı da bulunan çeşitli yetkili organlardan arama ruhsatı, işletme ruhsatı ve 

işletme izni, çevresel  etki değerlendirme (ÇED) izni, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vb. izin 

ve ruhsatları almak durumundadır. Bu izinlerin alınması süresince ve sonrasında plan ve 

faaliyetlerini raporlamak ve sürekli onay ve gözetim altında faaliyetlerini sürdürmek 

zorundadır. Bu izin ve onayların alınmasında veya gerekli raporların uygun biçimde 

sunulmasında gecikme veya başarısızlık olması durumunda üretim gecikmesi veya tamamen 

durması ihtimali bulunmaktadır.  

Aşağıda alınan çeşitli izinlerle ilgili örnekler bulunmaktadır:  

Arama Döneminde:   

Arama Ruhsatı: Maden İşleri Genel Müdürlüğü  

Mülkiyet İzni: Arama faaliyeti yapılacak olan mera alanı ise Gıda  Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü’nden, orman ise Orman Bölge Müdürlüğü’nden, özel mülkiyet ise arazi 

sahibinden, özel alanlara giriyorsa  özel alan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (Özel 

Çevre Koruma Bölgeleri, Yaban Hayatı Koruma Alanı, Tuz Gölü Havzası Koruma Alanı, 

Organize Sanayi Bölgeleri, RES-HES Koruma Alanları vb. gibi.),  

İşletme Ruhsatı Döneminde:  

İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni: Maden İşleri Genel Müdürlüğü  

Çevresel Etki Değerleme İzni: Çevre İl Müdürlükleri yada Çevre ve Şahircilik Bakanlığı   

İşyeri  Açma ve Çalışma Ruhsatı: İl Özel İdareleri  

Mülkiyet İzinleri: Arama faaliyeti yapılacak olan mera alanı ise Gıda  Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü’nden, orman ise Orman Bölge Müdürlüğü’nden, özel mülkiyet ise arazi 

sahibinden, özel alanlara giriyorsa  özel alan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (Özel 

Çevre Koruma Bölgeleri, Yaban Hayatı Koruma Alanı, Tuz Gölü Havzası Koruma Alanı, 

Organize Sanayi Bölgeleri, RES-HES Koruma Alanları vb. gibi.)  

Hukuki Risk: Sektör hukuki ihtilafların bulunduğu bir sektördür. İzin ve onaylar her saha ve 

faaliyet için ayrı ayrı alındığından araştırma ve geliştirmesini  yapacağı sahalar için alacağı 

için ve onayların ve gelecekte üretim yapacağı sahalardaki elinde  bulundurduğu izin ve 

onayların dava konusu olması muhtemeldir.  

Kaza ve Öngörülemeyen Olay Riski: Sektör, pek çok endüstriyel sektöre paralel ve bir 

kısmı da kendine özgü olmak üzere öngörülemeyen olay riski  taşımaktadır. Madenlerde 

yaşanan patlamalar, yangınlar ve göçükler gibi büyük kazalar, felaketlerle sonuçlanmakta ve 

onlarca insanın ölümüne neden olmaktadır. Her ne kadar günümüzde kullanılan teknolojiler 

bu tip kazaları önleme konusunda oldukça büyük yol almış olsa bile madencilik, kaza ve ölüm 

riskinin en yüksek olduğu sektörlerin başında gelmektedir.  

Üretim faaliyetleri açık işletme yöntemi ile linyit kömür üretimi yapılacak şekilde 

projelendirilmiş olup, açık işletmelerde en büyük risk heyelan, çökme ve mevsimsel 

yagışlardan kaynaklı su baskını riskleridir.  
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Üretim ve işletme projeleri bölgenin zemin arazi ve kayaç yapılarına göre düzenlenerek 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) verilip onaylanmak suretiyle işletme 

yöntemleri yapılmaktadır. Sahada projeye uygun çalışma yapılması görevli daimi maden 

mühendislerince sürekli ve Mapeg  heyetlerince her 3 ayda bir denetimleri yapılmaktadır. 

Bölge arazi, zemin ve kayaç yapısı bakımından projeye uygun üretimi olumsuz etkilemeyecek 

şekildedir.  

Mevsimsel yağış riskine karşı üretim yöntemlerinde kömür bölgelerinden önce setler ve 

havuzlar oluşturulup biriken suların tahliyesi pompalar ile (dizel ve elektrikli) sürekli 

yapılabilmektedir.  

Hava ve iklim şartları üretimi olumsuz etkileyebilecektir. 

Devlet tarafından yerli kömüre verilen teşviklerde değişikliğe gidilmesi durumunda yerli 

kömür kullanım oranlarını ve fiyatlarını olumsuz etkileyebilecektir. 

Sigorta Riski: Şirketin tüm varlıkları, faaliyetleri ve bunlarla ilgili tüm olası öngörülebilir  

veya beklenmedik riskler sigorta kapsamında olmayabilir. Şirket mevcut sigorta 

anlaşmalarının tam olarak kapsamadığı durumlarda zarara uğrayabilir, tazminat ödemek 

durumunda kalabilir veya faaliyetlerinde gecikme,  kayıp  ve durmalarla karşılaşabilir.  

Rekabet Riski: Kömür madenciliği sektörü son derece rekabetçi bir sektördür. Şirketin yerli 

ve yabancı rakipleri bulunmakta olup bu rakiplerin bir kısmı finansman, kadro ve tecrübe 

açısından avantaj sahibi olabilir. Sektörde maden sahalarının değerlendirilmesi konusunda 

ciddi bir rekabet söz konusudur. Bu rekabette başarısız olunması durumunda şirketin 

gelirlerindeki büyüme düşebilecektir. Yüksek maliyetler ve yatırımın uzun vadeli geri dönüşü 

nedeniyle sektör içerisinde yer alan şirket sayısının sınırlı yada az olması serbest piyasa 

ekonomisi şartlarını bozarak sektöre zarar verebilir.  

Öte yandan Türkiye’nin dünya üzerinde var olan her madene ve maden grubuna sahip 

olmaması sektörün sadece belirli maden gruplarında faaliyet göstermesine imkan tanıyarak 

küresel çapta rekabet gücünü zayıflatabilir. Coğrafi konum ve ulaşım imkanlarının yanı sıra 

jeopolitik riskler sektörde yüksek maliyetlere yol açabilir. Ülkenin madencilik 

politikalarındaki değişiklikler ile yer altı ve yer üstü kaynaklara dair mevzuat ve kısıtlamalar 

vb. maliyet artırıcı etki yaratabilir.  

Bölgede yerli kömür ile elektrik üretimi yapan termik santral bulunması ve ithal kömür  ile 

elektrik üretip yerli kömür kullanımında teşvikten faydalanması beklenen santralin bulunması, 

yerli kömürü avantajlı kılmaktadır.  

Döviz kurundaki belirsizlik ve değişkenlik aynı zamanda ülke dışından ithal kömür taşıma 

risklerine karşı yerli kömürleri fiyat ve süreklilik temini açısından avantajlı hale 

getirmektedir.  

II.Bitkisel Yağ Sektörü;  

- Sektörün temel sorunu Türkiye’nin ithalatçı bir ülke konumunda olması sebebiyle, yağlı 

tohum ve ham yağ ithalatına bağımlı olunmasının yanı sıra, hammadde tedarik riski ve kur 

riskinin de taşınmasına sebep olmaktadır.   

5.3) İhraç Edilecek Paylara İlişkin Riskler :  

-Şirket paylarının fiyatı ortaklık faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde genel piyasa koşulları 

çerçevesinde dalgalanabileceği gibi, ortaklığın operasyonel ve finansal faaliyeti ile ilgili 

sonuçlarından ve temettü ve sermaye artırım politikalarından etkilenebilir.   
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-Şirket, esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatna uygun olduğu ölçüde gelecekte pay 

sahiplerine temettü ödememeye karar verebilir veya zarar edebilir. Şirket, borsada işlem 

görmeye başladığı tarihten itibaren kar payı dağıtımı yapmamıştır.  

-Global hisse senedi piyasalarında oluşabilecek iniş ve çıkışlar, hisse fiyatını aynı paralelde 

etkileyebilir, 

-Türk Lirası’nın diğer para birimlerine karşı değer kaybı, payların değerini düşürebilir. 

Pay/Hisse yatırımcıları iki tür gelir elde ederler. Bunlardan ilki kar payı gelirleri, diğeri ise 

sermaye kazancıdır. Kar payı gelirleri şirketlerin karını nakden dağıtması veya temettünün 

sermayeye ilavesi sonucu pay ihraç etmesi yoluyla gerçekleşebilir. Sermaye kazancı ise, 

yatırımcıların paylarını elinde tuttuğu sürece payda oluşan değer artışından kazanılacak 

gelirdir. Kurulca payları borsada işlem gören halka açık Anonim Ortaklıkların elde ettikleri 

karlardan temettü dağıtımı konusunda bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir. 

Şirket yönetimi, dağıtılabilir kar olduğu dönemlerde Genel Kurul onayı ile kar dağıtabilir. 

Borsa şirketleri karlarını nakit olarak ve sermaye artışı (bedelsiz pay) yoluyla 

dağıtabilmektedir. Bu doğrultuda, dağıtılacak karın olmaması veya kar olması halinde dahi 

Genel Kurul’da kar payı dağıtılmamasına karar verilmesi ihtimali kar payı riskidir. 

Paylar İhraç edildikten sonra, ekonomideki ve/veya Şirket’in mali yapısındaki gelişmelere 

bağlı olarak, payların fiyatı piyasada belirlenecektir. Şirket’in finansal performansının 

beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarına bağlı olarak, söz konusu 

paylarının fiyatında dalgalanmalar olabilecektir. Yatırımcılar piyasa riskinin farkında olarak 

yatırım kararı almalıdır. Bunlara ek olarak, pay sahipleri Şirket’in kar ve zararına ortak 

olmaktadır. Pay sahibi Şirket’in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, tasfiye 

bakiyesine payı oranında iştirak eder. Şirket’in tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli 

ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir. 

5.4) Diğer Riskler:  

Kredi Riski: Kredi Riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini 

yerine getirmemesi riskidir. Alacak riski ise finansal varlıkları elinde bulundurmanın yanı 

sıra, karşı tarafın anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmemesi riskini kapsamaktadır. 

İhraççı’nın ürün ve hizmet satışını gerçekleştirmiş olduğu kurum ve kuruluşlardaki yönetsel 

değişiklikler ve statü değişiklikleri nedeni ile yaşanabilecek sıkıntılar müşterilerden yapılacak 

tahsilatları geciktirebilir. Tahsilatlarda gecikmeler olması ve/veya tahsilat yapılamaması 

durumunda İhraççı’nın mali durumu olumsuz yönde etkilenebilir.   

Likitide Riski: Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve 

yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin 

devamını sağlayarak likidite riskini yönetir. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar nedeni 

ile oluşan bozulmalar, satıcıların vadesi ile ticareti alacakların vadesi arasındaki 

uyumsuzluklar ve/veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu 

doğuran olaylar likidite riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir.   

Piyasa Riski: Faiz oranlarında, döviz kurlarında dalgalanmalar yada ekonomide resesyon 

dönemine girilmesi piyasa risklerini oluşturmaktadır. İhraççı faaliyetlerinden kaynaklı piyasa 

riskine maruz kalabilir.  

Kur Riski: Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.   

Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  
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Depremler, diğer doğal afetler ve başkaca olağanüstü durumlar Şirket’in faaliyet 

gösterdiği sektöre, tesislerine ve faaliyetlerine zarar verebilir ve genel anlamda Türkiye 

ekonomisini zarara uğratabilir. Doğal afetler ve mevcut KOVİD-19 salgını Şirket’in 

dahil olduğu sektörleri  olumsuz etkileyebilir.  

Şirket, kasırga, deprem, şiddetli fırtına, terörizm, ayaklanma, yangın ve patlama, bulaşıcı 

salgının baş göstermesi gibi afetlere maruz kalabilir. Bu ve benzeri afet durumları Şirket’in 

faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve mali durumunu olumsuz etkileyebilir. 2020 başında 

çıkan ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan KOVİD-19 salgını tüm dünya ekonomilerini 

çok ciddi bir biçimde olumsuz yönde etkilemiştir. Bütün dünyaya yayılmış olan KOVİD-19 

pek çok sektör üzeinde olumsuz etkiye sahip olduğu gibi madencilik sektörüne de olumsuz 

yönde etki etmiştir. Dünya genelinde madencilik şirketleri ya faaliyetlerini yavaşlatarak ya da 

maden ocaklarını kapatarak bulundukları ülkelerde alınan tedbirlere uyum sağlamak zorunda 

kalmıştır. Yapılacak olan madencilik fuarları virüs sebebiyle ertelenmiş ya da iptal edilmiştir.  

İşbu izahname tarihi itibarıyla KOVİD-19 salgını devam etmekte olup, salgına karşı etkili 

ilaçların veya aşının etkili olup olmayacağı belirsizdir. Virüsün yeni dalgalar halinde yayılma 

ihtimali, Şirket’in faaliyetlerini sekteye uğratabilir, cirosunu düşürebilir ve karlılığını 

azaltabilir.   

Türkiye yüksek riskli deprem kuşağında bulunmaktadır. Özellikle, Şirket merkezinin 

bulunduğu Ege bölgesi-İzmir ili 1. Bölge deprem kuşağında, Şirket’in Kömür Zenginleştirme 

Tesisi’nin bulunduğu Trakya Bölgesi-Tekirdağ ili ise 2. ve 3. Derece deprem kuşağında yer 

almaktadır.   

6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 

6.1. İhraççı hakkında genel bilgi: 

6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı: 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: 

Merkez Adresi: Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No.: 10, Ege Perla B Kule Kat:12 

D.:123 Konak/İZMİR  

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İzmir  

Ticaret Sicil Numarası: 26279-K-229  

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

09/08/1962 - Süresizdir. 

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:  

  

Hukuki statüsü: Anonim Şirket 

Tabi olduğu yasal 

mevzuat: 
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 

Kurulduğu ülke: Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez adresi: 
Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No.: 10, Ege 

Perla B Kule Kat:12 D.:123 Konak/İZMİR 
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İnternet adresi: www.altinyag.com.tr 

Telefon ve faks 

numaraları: 
0232 376 84 51 – 0232 376 84 58 

6.1.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler  

Yoktur.  

6.2. Yatırımlar: 

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının 

önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: 

Şirket 2014 yılında başladığı kapasite artırımı, yenileme ve modernizasyon yatırımlarını 2018 

yılına kadar sürdürmüş olup yatırımlarının sonuçlanması ile beraber 20.12.2018 tarihinde 

bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte varlıklarını 

Sodrugestvo Grup şirketlerinden Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.’ne satmıştır.  

Finansal Tablo tarihleri itibarıyla yapılan yatırım tutarları aşağıda verilmektedir.  

Yatırımlar  31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  30.06.2021 Toplam  
Üretim Tesisi   
Kapasite Artırımı-Yenileme 

ve Modernizasyon Yatırımı  
2.847.563 -  -  -  2.847.563  

İzmir Konak Gayrimenkul 

Yatırımı (Ofis)  
2.533.352 1.108.519  1.054.523  -  4.696.394  

İzmir Kemalpaşa Arazi 

Yatırımı (3 Parsel)  
-  3.389.831  -  -  3.389.831  

Tekirdağ Malkara Maden 

Sahası ve Makine Parkı  
-  -  20.000.000  -  20.000.000  

Diğer (*) -  -  915.663  433.266 1.348.929  
TOPLAM  5.380.915 4.498.350  21.970.186  433.266 32.282.717  

(*) Diğer kalemi Taşıtlar, Demirbaşlar ve Haklar’dan oluşmaktadır. 

6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 

coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açılan ihale sonucu Malkara Kömür işletmeleri 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde bulunan 30527 Ruhsat 

numaralı maden sahasının mülkiyeti Şirket’e geçmiş olup T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde ruhsat devrine ilişkin 

süreç 06.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu maden sahasına ilişkin ruhsatın 

şirketimiz adına devri gerçekleşerek şirket adına tescil edilmiştir.     

6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler 

hakkında bilgi: 

Şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan ihale sonucu sahip olduğu maden sahasında 

üretimini gerçekleştireceği Tüvenan ve Zenginleştirilmiş kömür satışına yönelik 

05.02.2021’de Çan2 Termik A.Ş. ile uzun vadeli kömür satım sözleşmesi imzalamıştır. 

 

http://www.altinyag.com.tr/
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7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

7.1. Ana faaliyet alanları: 

I – MADENCİLİK 

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ana faaliyet konusu olan yağlı 

tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra faaliyet 

alanının “Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu 

yönde genişletilmesi yönünde karar almıştır.  

Şirket söz konusu yönetim kurulu kararı gereğince esas sözleşmesinin “Şirket’in Unvanı” 

başlıklı 2.maddesi ve “Şirket’in Amaç ve Konusu” başlıklı 3. maddesini “Madencilik ve 

Enerji” faaliyetleri sektörüne uyumlu hale getirmek amacıyla esas sözleşmesini tadil ederek, 

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına müteakip 

11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunmuş ve pay sahipleri 

tarafından onaylanmıştır.  

Madencilik sektörü faaliyetleri ve yatırımları çerçevesinde;  

Batı Trakya Madencilik A.Ş.’den 21.05.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 

kiralamış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Kömür Zenginleştirme 

Tesisinde kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyeti göstermektedir. Bu tesiste, Batı Trakya 

ve yan kuruluşları tarafından işletilen sahalarda üretilen, üretilecek ve başka sahalardan 

üretilip tesise taşınan linyit kömürünün, istenen yoğunluk ve kalitede kömür zenginleştirme 

işleminin yapılması ve yıkama sonrası çıkacak katı atıkların nakli ve yayılması işi ile ilgili 

olarak Hizmet Alım Sözleşmesi imzalamıştır.   

Bu sözleşme kapsamında şirket 2020 yılı Temmuz ayı içinde kendi bünyesinde 6 personel 

istidam ederek deneme üretimine başlamış ve kömür yıkama/zenginleştirme hizmetine ilişkin 

ilk faturasını 11.09.2020 tarihinde kesmiştir.   

Söz konusu sözleşme kapsamında yapılan üretimler sonucunda hakediş usulüne dayanan 

hizmet bedelleri tesis sahibine fatura edilerek sektöre dayalı ilk ciro oluşturulmuştur.  

Ayrıca Şirket, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış 

Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi 

Bütünlüğü ihalesine girerek 20.000.000 TL+KDV toplam 23.600.000 TL bedel ile Tekirdağ 

İli, Malkara İlçesinde ruhsat sahası olan 88 adet tarla-çayır niteliğindeki Gayrimenkuller ile 

Makina-Hat ve ekipmanların satışı ile ilgili ihaleyi kazanmıştır.   

Şirket ihale bedeli olan toplam KDV dahil 23.600.000 TL ihale bedelini 18.11.2020 tarihinde 

nakden ödeyerek, 30527 nolu ruhsat sahası olan 88 adet tarla çayır niteliğindeki gayrimenkul 

ile makina, hat ve ekipmanlardan oluşan ihale mallarının mülkiyetini, imzalanan devir teslim 

anlaşması sonrası devir almıştır.   

TMSF’den ihale sonucu devir alınan maden sahasına yapılması planlanan yatırıma ilişkin 

tablo aşağıda verilmiştir. 
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ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC.A.Ş.’ NİN 

 

TASARRUF FONU SİGORTA MEVDUATI (TMSF) İHALESİ SONUCUNDA SAHİP OLDUĞU  

 

TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ KÜRTÜLLÜ (SİCİL : 30527) KÖMÜR MADENİ SAHASI YATIRIM 

PLANI  

       
Sıra 

 No İŞ KALEMLERİ BİRİM 

BİRİM  

FİYATI MİKTAR 

TUTAR 

(TL) AÇIKLAMA 

  ARAZİ     

 

    

1 Maden Üretim Amaçlı m2 40 80.000 3.200.000 

6 Aylık Üretim Alanı 

olarak planlanmıştır 4 

Ton/m2 

2 Dekapaj Depolama Amaçlı m2 40 20.000 800.000 

Dekapaj Sonrası 

Oluşan Pasa 

depolanacak Alan  

 Arazi Yatırımı Toplamı    4.000.000  

  TESİS   

   

  

3 

300 Ton/saat Kapasitesi  

Kömür Zenginleştirme Tesisi  Adet 17.700.000 1 17.700.000 

Düşük Kalorili 

Kömürlerin 

Zenginleştirilmesi 

amaçlı kurulacak 

yıkama tesisidir. 

(Mevcut çalışılan 

tesisin ilave yatırım 

ile oluşan satış 

değeri)  

4 

300 Ton/saat Kapasiteli  

Kömür Kırma Eleme Tesisi  Adet 4.307.000 1 4.307.000 

Kömürün Toz parça 

ve istenilen boyutta 

hazırlanması amaçlı 

kurulacaktır. 

5 

100 Ton/saat Kapasiteli  

Kömür Torbalama Tesisi 

Kurulması Adet 2.336.400 1 2.336.400 

Evsel Isınma amaçlı 

kömürlerin satışı için 

kurulacak torbalama 

tesisidir. 

 
Tesis Yatırımları Toplamı 

(TL)    24.343.400  

  İŞ MAKİNASI    

   

  

6 4 yda/m3 Loder Adet 3.481.000 4 13.924.000 

Lavar, Kırma Eleme 

ve Torbalama Tesisi 

Bunker besleme 

amaçlı kullanılacaktır 

7 Çift çeker Kamyon Adet 

 

1.185.000 

 

15 

 

17.775.000 

Dekapaj 

Malzemesinin döküm 

harmanına taşınması 

amaçlı 

kullanılacaktır. 

8 50 Ton Kapasiteli Eskavatör Adet 2.700.000 

 

4 

 

10.800.000 

Dekapaj 

Faaliyetlerinde Kazı 

işinde kullanılacaktır. 

9 Arazöz Adet 250.000 1 250.000 

Dekapaj 

Faaliyetlerinde oluşan 

tozumanın 

engellenmesi amaçlı 
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kullanılacaktır. 

(İkinci el satın alma 

değeri) 

10 3 yda kapasiteli Dozer Adet 1.000.000 2 2.000.000 

Pasa depolama 

alanının düzenli 

kullanılması amaçlı 

kullanılacaktır. 

11 4x4 Arazi Taşıtı (Binek Araç) Adet 200.000 4 800.000 

İşletme Personeli için 

Binek araç 

12 Lastik Tekerlikli Yükleyici Adet 2.537.000 3 7.611.000 

Yükleme amaçlı 

kullanılacaktır 

  İş Makinaları Toplamı (TL)   

  

53.160.000   

 YOL      

13 

Kürtüllü Köyü Ulaşım Yolunun  

750 metre deplase edilmesi Adet 4.000 750 3.000.000 

Üretim Panusundaki 

Kürtüllü Köyü 

yolunun ruhsat 

sınırına çıkarılması 

GENEL TOPLAM  (TL) 84.503.400   

 

II – BİTKİSEL SIVI YAĞ  

Kurulduğu tarihten itibaren Bitkisel Sıvı Yağ üretim faaliyetini, ana faaliyet konusu olarak 

Sürdüren Şirket, İzmir ili, Çiğli ilçesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yağ 

üretim tesislerini, 20.12.2018 tarihinde, Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.'ne varlık satışı 

gerçekleştirerek devretmiştir.  Söz konusu tarihten itibaren, Şirket'in herhangi bir yağ 

üretim faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda şirketin 20.03.2020 tarihinde aldığı 

Madencilik ve Enerji sektöründe yoğunlaşma kararı çerçevesinde, bu sektördeki faaliyetleri 

öncelikli olup Bitkisel Sıvı yağ faaliyetlerine ilişkin yalnızca Ar-Ge çalışmaları devam 

etmektedir. 

7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana 

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

 

Üretim Miktarı (ton)  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Madencilik Faaliyetleri - - 126.499 32.326 

Kömür Yıkama-

Zenginleştirme 
- - 126.499 32.326 

Yağlı Tohumlar  184.946  0  0  0  

Soya Fasulyesi Tohumu  184.946  0  0  0  

Aspir Tohumu  0  0  0  0  

Keten Tohumu  0  0  0  0  

Diğer  0  0  0  0  

Rafine Yağlar  37.632  0  0  0  

Soya Yağı  25.132  0  0  0  

Aspir Yağı  0  0  0  0  
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Üretim Miktarı (ton)  31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Keten Yağı  968  0  0  0  

Ayçiçek Yağı  9.204  0  0  0  

Kanola Yağı  25  0  0  0  

Ketencik Yağı  1.092  0  0  0  

Pamuk Yağı  1.211  0  0  0  

 

Şirketimiz 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi 12 aylık süre içinde ham yağ üretim işletmesinde 

toplam 184.946 ton yağlı tohum işlenmiştir. Kapasite kullanımı %77,06 olarak 

gerçekleşmiştir. Rafine ünitesinde ise 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi 12 aylık süre içinde 

toplam 37.632 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Kapasite Kullanım Oranı %58,07 seviyesinde 

gerçekleşmiştir.  

 Şirketimiz 2018 yılı sonunda gerçekleştirmiş olduğu varlık satışı nedeniyle üretim tesislerini 

devretmiş olup 2019 ve 2020 dönemlerinde bitkisel yağ üretimine dair herhangi bir üretim 

faaliyeti bulunmamaktadır. Şirketin eski ana faaliyet konusu olan bitkisel sıvı yağ üretimine 

ilişkin planlamaları Ar-Ge çalışmaları şeklinde devam etmektedir.   

Şirket bu sermaye artırımından elde edeceği fon kaynağı ile tamamen Madencilik ve Enerji 

Sektörü faaliyetlerine ilişkin yatırım planlamaktadır.  Şirketin finansal tablo dönemleri 

itibariyle satışları aşağıda verilmiştir;  

 

NET 

SATIŞLAR 

(TL)  
30.06.2021 % Payı  31.12.2020 % Payı  31.12.2019  % Payı  31.12.2018  % Payı  

Ürünler  4.101.215 100,00%  1.985.463  45,33%  3.496.804  69,51%  213.892.688  83,50%  

Kömür Yıkama-

Zenginleştirme 

Hizmet Bedeli 
341.631 8,33 782.495 17,86 0 - 0 - 

Tüvenan Kömür 

Satışı 0 - 1.202.968 27,47 0 - 0 - 

Zenginleştirilmiş 

Toz Kömür 

Satışları 

816.697 19,91 0 - 0 - 0 - 

Rödovans 

Gelirleri 
1.600.000 39,01 0 - 0 - 0 - 

Arazi Kullanım 

Gelirleri 
1.342.887 32,75 0 - 0 - 0 - 

Ham Soya Yağı  0  -  0  -  696.511  13,85%  113.159.427  44,17%  

Ham Ayçiçek 

Yağı  0  -  0  -  0  -  26.871.084  10,49%  

Ham Keten 

Yağı  0  -  0  -  0  -  9.112.633  3,56%  

Ham Kanola 

Yağı  0  -  0  -  0  -  0  -  

Ham Ketencik 

Yağı  0  -  0  -  0  -  2.149.639  0,84%  

Rafine Vinterize 

Keten Yağı  0  -  0  -  0  -  2.000.435  0,78%  

Nötr Soya Yağı  0  -  0  -  2.304.350  45,81%  33.990.141  13,27%  
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NET 

SATIŞLAR 

(TL)  
30.06.2021 % Payı  31.12.2020 % Payı  31.12.2019  % Payı  31.12.2018  % Payı  

Rafine Ayçiçek 

Yağı  0  -  0  -  0  -  20.646.045  8,06%  

Rafine Pamuk 

Yağı  0  -  0  -  495.943  9,86%  1.732.058  0,68%  

Rafine Soya 

Yağı  0  -  0  -  0  -  1.928.077  0,75%  

Rafine Kanola 

Yağı  0  -  0  -  0  -  0  -  

Rafine Ketencik 

Yağı  0  -  0  -  0  -  1.216.035  0,47%  

Rafine Aspir 

Yağı  0  -  0  -  0  -  0  -  

Diğer  0  -  0  -  0  -  1.087.113  0,42%  

Hizmetler  0  0,00%  0  0,00%  74.789  1,49%  31.802.691  12,41%  

Fason Tohum 

Kırma Hizmet 

Bedeli  
0  -  0  -  0  -  28.430.259  11,10%  

Fason Ham Yağ 

İşleme Bedeli  0  -  0  -  0  -  1.353.658  0,53%  

Diğer  0  -  0  -  74.789  1,49%  2.018.774  0,79%  

*Etiler Gıda  0  - 2.394.744  54,67%  4.014.484  79,80%  5.201.762  2,03%  

Gürtaş  0  - 0  -  48.275  0,96%  5.393.492  2,11%  

UFRS 

Düzeltmeleri ve  

Eleminasyon 

Kayıtları  

0 

 

 

-  

 

 

0  

 

 

-  

 

 
-2.603.965  -51,76%  -124.042  -0,05%  

TOPLAM  4.101.215 100%  4.380.207  100%  5.030.387  100%  256.166.591  100%  

*Etiler Gıda ile olan ortaklık ilişkisi 24/05/2021 tarihinde sonlanmıştır.  

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: 

Şirketin faaliyet gösterdiği öncelikli ana alan madencilik sektörüdür. Madencilik faaliyetlerine 

ek olarak Şirket’in gıda sektöründe bitkisel sıvı yağ üretimine yönelik araştırma ve fizibilite 

çalışmaları devam etmektedir. 

Madencilik Sektörü 

Toplam maden üretim değeri açısından ülkemiz dünya çapında 28 inci sırada yer almaktayken 

maden çeşitliliği açısından ise 10 uncu sırada konumlanmaktadır. Çeşit olarak zengin 

olmasına rağmen rezerv açısından sınırlı konumdadır. Başta endüstriyel ham maddeler olmak 
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üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji ham maddeleri 

açısından ülkemiz zengindir. Küresel çapta metalik maden rezervlerinin %0.4’üne, 

endüstriyel hammadde rezervlerinin %2,2’sine, kömür rezervlerinin %1’ine ve jeotermal 

enerji potansiyelinin ise %0.8’ine sahiptir. Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk 

sırayı dünya rezervlerinin %73’ünü oluşturan bor mineralleri almaktadır. Türkiye’de bulunan 

zengin mineral kaynaklar arasında bor tuzu, bor tuzları, barit, jips, lületaşı, mermer,diyatomit, 

perlit, manyezit, stronsiyum tuzları, sepiyolit, fluorit, kireçtaşı, pomza, sodyumsülfat,zeolit, 

profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, feldspat, kayatuzu, olivin, doomit, siliskumu, altın, 

bentonit,trona, asbest, kalsit ve zımpara taşı sayılabilir.  

Kaynaklar: 

 https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-

investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf 

 https://web.archive.org/web/20150402105725/http://www.fenimining.com/upload/dosyalar

/m_rapor_1347711063.pdf  

Türkiye’deki maden çeşitleri üretimi 2014-2018 yılları arasında aşağıdaki şekilde 

gerçekleşmiştir: 

 

Türkiye Birim 2014 2015 2016 2017 2018 
14/18 

Değişimi 

17/18 

Değişimi 

Demir   (t)  

            

7.251.200,00    

            

4.734.200,00    

            

4.353.700,00    

            

6.095.400,00    

        

9.546.700,00    
31,65683 56,62139 

Krom  (t)  

            

1.806.600,00    

            

1.464.330,00    

            

1.070.030,00    

            

1.384.700,00    

        

1.146.600,00    
-36,5327 -17,1951 

Manganez  (t)  

                  

52.500,00    

                  

30.500,00    

                  

16.400,00    

                  

27.300,00    

              

29.900,00    
-43,0476 9,52381 

Molibden  (t)  

                                  

-      

                     

1.335,00    

                                  

-      

                        

900,00    

                    

450,00    
. -50 

Nikel  (t)  

                     

3.030,00    

                     

8.640,00    

                     

9.340,00    

                  

14.770,00    

              

13.560,00    
347,5248 -8,19228 

Titanyum  (t)  

                     

4.750,00    

                     

4.750,00    

                     

4.750,00    

                     

6.370,00    

                 

6.175,00    
30 -3,06122 

Aluminyum   (t)  

                  

30.400,00    

                  

45.900,00    

                  

50.000,00    

                  

82.000,00    

              

83.000,00    
173,0263 1,219512 

Antimon  (t)  

                     

3.070,00    

                     

1.950,00    

                     

2.750,00    

                     

4.840,00    

                 

3.570,00    
16,28664 -26,2397 

Boksit  (t)  

            

1.091.442,00    

            

1.050.000,00    

                

989.156,00    

            

1.719.144,00    

            

678.138,00    
-37,8677 -60,5537 

Bakır   (t)  

                  

96.300,00    

                

108.000,00    

                

107.300,00    

                  

85.200,00    

              

87.000,00    
-9,65732 2,112676 

Kurşun   (t)  

                  

94.900,00    

                  

75.900,00    

                  

64.300,00    

                  

74.990,00    

              

75.990,00    
-19,9262 1,333511 

Çinko  (t)  

                

211.500,00    

                

173.600,00    

                

118.700,00    

                

155.900,00    

            

184.500,00    
-12,766 18,34509 

Altın   (kg)  

                  

31.260,00    

                  

27.800,00    

                  

24.030,00    

                  

23.090,00    

              

27.100,00    
-13,3077 17,36683 

Gümüş   (kg)  

                

183.880,00    

                

190.550,00    

                

174.180,00    

                

151.490,00    

            

202.400,00    
10,07179 33,60618 

Barit  (t)  

                

203.984,00    

                

655.943,00    

                

321.239,00    

                

292.447,00    

            

465.138,00    
128,0267 59,05036 

Bentonit  (t)  

            

1.098.817,00    

            

3.134.911,00    

            

1.744.912,00    

            

1.481.617,00    

        

1.331.955,00    
21,21718 -10,1013 

Boron  (t)  

            

1.870.000,00    

            

1.840.000,00    

            

1.831.000,00    

            

2.025.000,00    

        

2.432.000,00    
30,05348 20,09877 

Diatomit  (t)  

                  

61.884,00    

                  

86.656,00    

                  

61.722,00    

                

169.584,00    

            

242.789,00    
292,3292 43,1674 

https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf
https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf
https://web.archive.org/web/20150402105725/http:/www.fenimining.com/upload/dosyalar/m_rapor_1347711063.pdf
https://web.archive.org/web/20150402105725/http:/www.fenimining.com/upload/dosyalar/m_rapor_1347711063.pdf
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Türkiye Birim 2014 2015 2016 2017 2018 
14/18 

Değişimi 

17/18 

Değişimi 

Feldspat  (t)  

            

7.960.844,00    

          

10.422.766,00    

            

9.475.819,00    

          

10.273.573,00    

      

11.474.040,00    
44,13095 11,685 

Fluorspat  (t)  

                     

4.271,00    

                     

6.238,00    

                  

10.339,00    

                  

20.150,00    

                 

6.200,00    
45,16507 -69,2308 

Grafit  (t)  

                     

3.850,00    

                                  

-      

                                  

-      

                     

4.000,00    

              

16.752,00    
335,1169 318,8 

Alçıtaşı   (t)  

            

9.051.158,00    

            

8.638.715,00    

          

10.124.221,00    

          

10.223.112,00    

      

10.896.476,00    
20,38765 6,586683 

Arıkil  (t)  

            

2.032.103,00    

            

1.887.302,00    

            

1.283.260,00    

            

1.362.799,00    

        

1.515.609,00    
-25,4167 11,21295 

Magnezit  (t)  

            

2.377.157,00    

            

3.335.258,00    

            

3.258.445,00    

            

1.694.071,00    

        

1.958.847,00    
-17,5971 15,62957 

İncitaşı   (t)  

                

897.125,00    

                

843.242,00    

            

1.066.251,00    

                

606.231,00    

        

1.088.983,00    
21,38587 79,63169 

Fosfat  (t)  

                

181.200,00    

                

214.000,00    

                

231.800,00    

                                  

-      

                              

-      
-100 -. 

Tuz  (t)  

            

5.331.412,00    

            

6.257.320,00    

            

5.328.256,00    

            

6.673.242,00    

        

6.298.705,00    
18,14328 -5,61252 

Sülfür  (t)  

                  

98.800,00    

                  

78.600,00    

                  

78.000,00    

                  

92.500,00    

            

250.000,00    
153,0364 170,2703 

Talk   (t)  

                

114.414,00    

                

182.362,00    

                

203.214,00    

                

474.482,00    

            

284.216,00    
148,4102 -40,0997 

Vermikülit  (t)  

                        

716,00    

                        

425,00    

                     

1.050,00    

                     

1.618,00    

              

18.183,00    
2439,525 1023,795 

Zirkon  (t)  

                     

1.100,00    

                     

1.500,00    

                        

500,00    

                     

1.200,00    

                 

1.950,00    
77,27273 62,5 

Buhar 

Kömürü   (t)  

            

1.803.000,00    

            

1.525.000,00    

            

2.070.000,00    

            

1.875.000,00    

        

1.856.000,00    
2,939545 -1,01333 

Koklaşabilir 

kömür  (t)  

                

861.000,00    

                

767.000,00    

                

695.000,00    

                

764.000,00    

            

731.000,00    
-15,0987 -4,31937 

Linyit  (t)  

          

61.500.000,00    

          

56.349.700,00    

          

71.691.000,00    

          

72.864.000,00    

      

86.668.000,00    
40,92358 18,94488 

Doğalgaz 

 (Mio 

m3)  

                        

502,00    

                        

399,00    

                        

382,00    

                        

364,00    

                    

436,00    
-13,1474 19,78022 

Petrol  (t)  

            

2.455.893,00    

            

2.515.662,00    

            

2.571.928,00    

            

2.551.929,00    

        

2.850.828,00    
16,08112 11,71267 

Toplam  (t)  

        

108.956.235,00    

        

106.761.124,00    

        

119.140.180,00    

        

123.393.443,00    

    

142.592.283,00    
-  -  

Kaynak: World Mining Data 

Madencilik Sektörünün Ekonomik Görünümü 

2019 yılı itibariyle Türkiye’de madencilik sektörünün GSYH içindeki payının yaklaşık %1,1 

olduğu değerlendirildiğinde potansiyelini açığa çıkaramadığı görülmektedir. Fakat sektörün 

son yıllarda, 2008-2013 döneminde sergilediği performansa yaklaştığı da grafikten 

görülebilmektedir.  
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TÜİK verilerine göre, sektörlerin yıllık büyüme oranlarını göz önüne aldığımızda madencilik 

ve taşocakçılığı sektörü 2018 yılına göre 5 basamak gerileyerek 2019 yılında 19 sektör içinde 

en fazla büyüme gösteren 7. sektör olmuştur 

Sektörler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tarım, ormancılık ve balıkçılık 28,9 9,7 6,0 0,0 10,7 19,8 -0,1 17,3 14,7 27,8 

Madencilik ve taşocakçılığı 12,4 24,4 9,4 13,7 -0,3 -0,8 11,2 30,7 35,2 22,6 

İmalat sanayi 15,2 31,5 8,4 18,5 16,1 13,9 11,0 26,5 29,8 10,4 

Buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı 27,3 -0,7 18,6 19,3 13,1 5,6 13,6 10,9 34,4 41,2 

Su temini; kanalizasyon, atık 

yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 18,3 37,5 24,1 10,3 15,9 11,4 6,6 26,5 11,2 1,9 

İnşaat 25,5 41,6 17,3 24,6 13,2 15,1 16,9 19,5 0,6 -12,8 

Toptan ve perakende ticaret; 

motorlu kara taşıtlarının ve 

motosikletlerin onarımı 20,2 26,0 9,4 14,0 15,6 14,7 10,9 24,1 23,5 16,8 

Ulaştırma ve depolama 4,3 13,5 23,7 12,2 13,0 13,1 8,3 22,2 25,0 16,8 

Konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri 17,3 34,3 16,8 19,1 17,7 12,0 2,0 24,4 38,7 25,1 

Bilgi ve iletişim 5,1 13,5 16,8 14,4 14,0 13,8 13,2 23,6 18,5 20,3 

Finans ve sigorta faaliyetleri -8,9 10,7 22,1 20,8 5,5 19,0 24,4 14,9 12,0 23,0 

Gayrimenkul faaliyetleri  10,0 8,7 8,5 9,2 10,0 10,3 11,5 10,2 13,7 12,0 

Mesleki, bilimsel ve teknik 

faaliyetler 15,2 15,9 15,5 14,7 14,0 25,5 8,7 22,6 13,5 18,8 

İdari ve destek hizmet faaliyetleri 7,3 26,3 19,2 23,0 19,8 20,7 17,3 23,2 16,6 15,2 

Kamu yönetimi ve savunma; 

zorunlu sosyal güvenlik 12,0 12,4 17,0 9,8 14,0 9,8 17,4 12,4 34,7 26,3 

Eğitim 15,6 17,3 16,7 15,1 18,5 13,7 18,8 12,4 21,6 22,1 

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet 

faaliyetleri 10,6 15,3 10,6 13,2 10,7 10,2 19,3 9,8 22,9 23,9 

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve 

spor 14,9 17,3 15,7 27,2 14,3 11,5 11,0 15,6 21,1 43,7 

Diğer hizmet faaliyetleri 16,7 22,8 9,4 11,9 14,5 6,1 13,6 18,9 18,3 16,9 

Türkiye’nin madencilikte ihracat değeri sıralamasında ilk sırada doğal taşları oluşturan 

mermer ve traverten yer almaktadır. İkinci sırada metalik madenlerden çinko ve krom; üçüncü 

sırada endüstriyel hammaddelerden bor ve feldispat; son sırada ise enerji hammaddelerinden 

kömür, petrol ve doğalgaz yer almaktadır. 
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Taşkömürü yaklaşık 38 milyon ton ve 4 milyar dolar ile toplam maden ithalatımız içinde en 

fazla ithal edilen ürün olurken demir cevheri/konsantresi yaklaşık 11 milyon ton ve 995 

milyon dolar ile ikinci sırada yer almıştır. 

 

Madencilik sektörünün yurtdışından sağladığı kredi gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yılı 

itibariyle yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu yaklaşık 1.5 milyar dolar olurken 

kısa vadeli kredi borcu bir önceki yıla göre %4,5 azalarak 58 milyon dolar civarında 

gerçekleşmiştir. 
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Kaynak: TCMB 

Gıda Sektörü ve Yağ Üretimi 

Yağlı tohumlar içerdikleri yüksek yağ, protein, karbonhidrat ve çeşitli mineral maddeler 

nedeniyle gıda, yem ve enerji sektörü gibi çeşitli alanlarda hammadde olarak kullanılıp insan 

ve hayvanların beslenmesinde, bunun yanı sıra çeşitli ihtiyaçların da giderilmesi bakımından 

önemli bir yere sahiptir. Özellikle son yıllarda biyodizel üretiminde kullanılmasıyla yağlı 

tohumların önemi daha da artmıştır. Yağlı tohumlar; soya fasulyesi, ayçiçeği, pamuk çiğidi, 

yer fıstığı, susam, kanola, aspir ve palm çekirdeğini kapsamaktadır.  

Şirketin 20.03.2020 tarihinde aldığı Madencilik ve Enerji sektöründe yoğunlaşma kararı 

çerçevesinde, Gıda ve Bitkisel Sıvı yağ üretim faaliyetleri bulunmamakta olup elde edilecek 

fon Bitkisel Sıvı yağ üretiminde kullanılmayacaktır. 

Avantajlar: 

Madencilik Sektörü; 

- Türkiye’nin belirli maden gruplarında ve minerallerde hem kalite hem miktar olarak zengin 

rezervlere sahip olması. 

- Türkiye’nin coğrafi konumu sayesinde  düşük maliyetlerle ihracat yapabilmesi, 

- Türkiye’nin kalifiye iş gücüne sahip olması. 

- Serbest ekonomi ve özelleştirmeler ile devletin rekabetçi ve güçlü madencilik sektörü 

oluşmasına yardımcı olması, 

-Bazı maden gruplarındaki rezervin dünyadaki toplam üretimindeki payının fazla olması ile 

fiyatın yurt içinde belirlenebilmesi,  

-Devlet tarafından madencilik sektörüne sağlanan teşvik ve yardımlar. 

Gıda Sektörü; 

- Bitkisel Yağ sektöründeki ürün yelpazesinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda temel gıda ürünü 

kapsamında ihtiyaç duyulan ve pazar sıkıntısı olmayan ürünler olması. 

- İhracata dayalı satışlarda sağlanan devlet teşvikleri ile ithal hammadde girdilerine ilişkin 

vergi muafiyetleri kullanılarak maliyetlerin düşürülebilmesi imkanının olması. 
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- Hammadde üretimi konusunda tarım sektörümüz yeterli bilgi birikimine, tarım arazisine 

sahip olması. 

- Ülkemizin iklim koşulları açısından 4 mevsim yaşadığı için ürün çeşitliliği açısından zengin 

olması.  

Dezavantajlar: 

Madencilik Sektörü; 

- Sektöre giriş için gerekli olan ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması. 

- Yerel rezervlerdeki sınırlılıktan dolayı demir cevheri gibi bazı ana emtealarda Türkiye’nin 

ithalata bağımlı olması. 

- Madenlerin tabiatta bulunan miktarlarının sınırlı olması ve tükendikten sonra insan eliyle 

yeniden üretilememesi, 

Gıda Sektörü; 

- Dünya çapında yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle ithalata dayalı gıda ürünlerinin 

fiyatlarında yaşanan aşırı dalgalanmalar işletme sermayesi ihtiyacını artırmakta ve gıda 

sektörü yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. 

- Yağlı tohumların üretiminde ülkemizin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar üretiminin 

olmaması dışa (ithalata) bağımlılığı artırmaktadır. 

- Yağlı tohumlar ve bitkisel yağ ithalatında alınan vergi çeşitliği ve döviz kuru artışı üretim 

maliyetlerinin ve satış fiyatlarının aşırı artmasına yol açmaktadır. 

- Dünya genelinde özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisi ile üretimin azalması 

bunun yanında artan nüfus ile birlikte ihtiyacın artması, bu çerçevede arz talep arasındaki 

makas açılarak fiyat dalgalanmalarına yol açmaktadır.  

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 20.12.2018 yılında varlık satış sürecini tamamlamış ve İzmir İli, Çiğli İlçesi Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan üretim tesislerini satın alan firmaya devretmiştir.  

Şirket söz konusu satış işleminden sonra bugüne kadar geçen süreçte bitkisel yağ üretimine 

dair araştırma ve fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. Bir yandan da Madencilik sektörü 

faaliyetlerine yoğunlaşma yönünde alınan karar gereği yapılan çalışmalarını devam 

ettirmektedir.  

2019, 2020 ve 30.06.2021 faaliyet dönemlerinde şirketin bitkisel yağ üretim tesislerini 

devretmiş olmasından dolayı bitkisel yağ üretimine ilişkin herhangi bir faaliyeti 

bulunmamaktadır. 31.12.2019 dönemi itibariyle ana faaliyet kapsamında yapılan satış 

31.12.2018 dönem sonu stok satışlarından kaynaklanmaktadır.   

31.12.2020 dönem sonu itibarıyla oluşan hasılat tutarı kömür yıkama ve zenginleştirme 

faaliyetleri ve tüvenan kömür satışı kapsamında gerçekleşmiştir. 

30.06.2021 dönem sonu itibarıyla oluşan hasılat tutarı kömür yıkama ve zenginleştirme 

faaliyetleri, zenginleştirilmiş toz kömür ticari satışları, rödovans kira geliri ve arazi kullanım 

gelirleri kapsamında gerçekleşmiştir. 

Ayrıca 31.12.2018 ve 31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin ham, yarı rafine ve rafine bitkisel 

yağ ürünleri öncelikle Ege Bölgesi olmak üzere Marmara, orta Anadolu, Güney ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerine ulaşan bir müşteri portföyü ile satılmıştır.  
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Finansal Tablo dönemleri itibariyle satış tutarlarının ana faaliyetlere göre dağılımı;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Etiler Gıda ile olan ortaklık ilişkisi 24/05/2021 tarihinde sonlanmıştır.  

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

hakkında bilgi: 

Trakya Bölgesi Tekirdağ Malkara Kömür rezervi Trakya Bölgesi'nin Türkiye'nin yüksek 

kalorili linyit kömürlerine ev sahipliği yaptığı bilinmektedir, ancak kısa zamanda Malkara 

kömürlerinin stratejik öneminin artmaya başladığı izlenmektedir.  Söz konusu kömürlerin 

öneminin artması olağanüstü durumlardan etkilenme payını azaltmaktadır. 

- Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 330 MW'Iık Çan 2 termik santrali, verimliliği artırdığı 

için yerli kömürle beraber Trakya kömürlerini de kullanmaktadır. Bu bağlamda uzun vadeli 

bir çerçeve anlaşması, çıkartılan kömürün yıkamadan ve elekten geçtikten sonra yüksek 

miktarda olan, ancak piyasa kullanımı ve değeri düşük olan tozların santrale satılmasına fırsat 

verecektir. Değeri düşük olan bu kömür, santralde ekonomiye kazandırılırken değeri yüksek 

parça kömür ise torbalanarak piyasaya satılabilmektedir. Yüksek miktarlarda termik santrale 

kömür satabilme imkanı ve parça kömürün piyasaya verilmesinde rekabet avantajı 

sağlayacaktır. 

- Çanakkale'nin Biga ilçesinde 1320 MW kurulu gücündeki Cenal termik santrali ile 1605 

MW kurulu gücündeki İçdaş termik santralleri şu an işletmededir. Daha öncesinde ithal 

kömür santralleri sadece ithal kömür yakmaktaydı, ancak son zamanlardaki düzenlemeler bu 

santrallerin de yakın bölgelerden yerli kömür satın alma miktarlarını ciddi şekilde artırmıştır.  

Örneğin; santrallerde yakılan ithal kömüre APİ 2 fiyatlarına göre, nihai fiyat 70 dolar/ton 

olacak şekilde vergi konmuştur. İthal kömür santralleri yerli kömür kullanmaları durumunda, 

o oranda EÜAŞ'a dolar bazlı elektrik satabilecektir. Bununla beraber ithal kömür 

santrallerinin, yerli kömür kullanmaları durumunda ilave bir gelir olan "Kapasite Bedeli"ni 

almasına olanak sağlanmıştır. Bu çerçevede Malkara'nın aşağısında Biga'da bulunan bu iki 

santral, Malkara kömürleri için ciddi bir fırsattır. Bu kapsamda şirketin ana senaryosu Çan 2 

santraline toz kömür olarak satış yapmakta iken maden üretimini belirli bir boyuta getirdikten 

sonra, toz kömür satışının üç termik santral arasında paylaştırılması hedeflenmektedir. 

- Yukarıda sözü edilen ekonomik avantajlarla beraber İstanbul ili sınırları içerisindeki kömür 

ocaklarının çevre yönetmelikleri çerçevesinde kapanmasıyla, söz sahibi olunan ruhsat 

sahasının ÇED belgesi, yeni dönemde alınmış olup madencilik faaliyetlerindeki en değerli 

izne de yeni mevzuatlara göre sahiptir. 

Bu sebeple Trakya bölgesindeki Madencilik sektöründe olağanüstü unsurlardan etkilenme 

durumu izahnamenin 7.1 ve 7.2 maddesinde de verilen yukarıdaki bilgiler çerçevesinde 

 
31.12.2018  31.12.2019  31.12.2020  30.06.2021  

Ana Faaliyet   243.676.605  3.496.804  1.985.463  4.101.215 

Diğer   2.018.774  74.789  0  0  

*Etiler Gıda 5.201.762  4.014.484 2.394.744 0  

Gürtaş  5.393.492  48.275  0  0  

UFRS Düzeltme/Eleminasyon 

Kayıtları  
-124.042  -2.603.965  0  0  

TOPLAM  256.166.591  5.030.387  4.380.207 4.101.215 
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termik santrellerde yaşanacak her türlü bölgesel olumsuzluk ve üretimin durması vb. gibi 

olağanüstü durumlar sektörün üretim ve satış kaybına maruz kalmasını sağlayabilecektir.  

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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) ihale sonucu almış olduğu Malkara’da 

bulunan 30527 ruhsat nolu maden sahasına ilişkin 20.000.000 TL + KDV ihale bedelini 

ödeyip mülkiyet devrini gerçekleştirmiş ve satış sürecini tamamlamıştır. Ayrıca, T.C. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) nezdinde, 

maden sahasına ilişkin ruhsat devir ve tescil işlemlerini 06.08.2021 tarihi itibarıyla 

tamamlamış bulunmaktadır.    

- Şirket sahip olduğu maden sahasından üretilecek kömür’ün satışı çerçevesinde 05.02.2021 

tarihinde Çan2 Termik A.Ş. ile kömür satışına yönelik uzun vadeli kömür satış sözleşmesi 

imzalamıştır.   

- Şirket Malkara’da ihale sonucunda sahip olduğu 30527 ruhsat numaralı maden sahasının 

haricinde, Batı Trakya Madencilik A.Ş.’den 21.05.2020 tarihinde imzalanan sözleşme 

kapsamında kiralamış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Kömür 

Zenginleştirme Tesisinde kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyeti göstermektedir. Bu 

tesiste, Batı Trakya ve yan kuruluşları tarafından işletilen sahalarda üretilen, üretilecek ve 

başka sahalardan üretilip tesise taşınan linyit kömürünün, istenen yoğunluk ve kalitede kömür 

zenginleştirme işleminin yapılması ve yıkama sonrası çıkacak katı atıkların nakli ve yayılması 

işi ile ilgili olarak Hizmet Alım Sözleşmesi imzalamıştır.  

Bu sözleşme kapsamında şirket 2020 yılı Temmuz ayı içinde kendi bünyesinde 6 personel 

istidam ederek deneme üretimine başlamış ve kömür yıkama/zenginleştirme hizmetine ilişkin 

ilk faturasını 11.09.2020 tarihinde kesmiştir.   

Söz konusu sözleşme kapsamında yapılan üretimler sonucunda hakediş usulüne dayanan 

hizmet bedelleri tesis sahibine fatura edilerek şirketin sektöre dayalı ilk cirosu 

oluşturulmuştur.  

Şirket yapmayı planladığı bu sermaye artırımı ile Tekirdağ İli, Malkara ilçesinde kiralama 

yapmış olduğu ve hakedişe dayalı olarak devam etmekte olduğu Kömür Yıkama ve 

Zenginleştirme Tesisini satın almayı veya üretim faaliyetine uygun tesis araştırmaları ve 

fizibilite çalışmasını yaparak farklı bir tesis satın almayı planlamaktadır.   

Bu doğrultuda Şirket, yatırımı planlanan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisi için 

17.700.000 TL, Kömür Kırma ve Eleme Tesisi için 4.307.000 TL ve Kömür (Torbalama) 

Paketleme Tesisi için ise 2.336.400 TL olmak üzere toplam 24.343.400 TL fon kullanmayı 

planlamaktadır. 

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı: 

İzahnamenin 7.2.1 maddesindeki yer alan sektörel açıklamalarda, aşağıda kaynağı verilen 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Türkiye’de Maden Sektörü Yatırımcı Rehberi” 

ve Ernst&Young kuruluşu tarafından hazırlanmış olan “Dünyada ve Türkiye’de Madencilik 

Sektörü” adlı raporlar kullanılmıştır.  

Kaynaklar: 

 https://enerjiapi.etkb.gov.tr//Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-

investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf 

https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf
https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/DIGM/Belgeler/Maden-887942-investors_guide_for_mining_sector_in_turkey.pdf
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 https://web.archive.org/web/20150402105725/http://www.fenimining.com/upload/dosyal

ar/m_rapor_1347711063.pdf  

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

verme haline ilişkin bilgiler: 

Yoktur. 

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: 

Şirket’in ana ortağı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan sermayesinin 

%16,78 oranına sahip Mehmed Nureddin Çevik’tir.  

Şirket’in ana ortağı, bağlı ortaklığı, iştiraki ve dolaylı bağlı ortaklığı olan ilişkili taraf 

şirketleri ile fon kullanımı amaçlı işlemleri bulunmaktadır. 

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Bağlı Menkul Kıymetler 

Şirket’in bağlı ortaklıklarının, iştiraklerinin ve bağlı menkul kıymetlerinin detayları aşağıdaki 

gibidir: 

Şirket’in Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Gürtaş”) ile Altınyağ 

Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. (“Biodizel”) adında bağlı ortaklıkları 

bulunmaktadır. 

 

 

İşlem gördüğü 

borsalar 
Faaliyet türü Esas faaliyet konusu 

Altınyağ Biodizel Petrol 

Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. 

(“Biodizel”) 

Yok Enerji Biodizel yakıt üretimi ve satışı 

Gürtaş Tarım Enerji 

Yatırımları Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (“Gürtaş”) 

Yok 
Tarımsal 

faaliyetler 

Yem üretimi ve satışı, 

zeytinyağı ve bitkisel yağ 

işlenmesi, dolum ve satışı 

 

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. ; 

Gürtaş’ın ana faaliyet konusu hayvan yemi üretimi ve satışı, zeytinyağı ve bitkisel yağ 

ticareti, dolum ve satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Gürtaş’ın kayıtlı adresi: Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No:10 Ege Perla B Kule Kat: 

12 Daire:123 Konak /İzmir’dir. 

Gürtaş 1983 yılında kurulmuştur. Sermayesi, tamamı ödenmiş olup, 15.000.000 TL’dir. 

(31 Aralık 2018: Sermaye 15.000.000 TL, ödenmiş sermaye 15.000.000 TL).  

 

Gürtaş 19.12.2018 tarihi itibarıyla İzmir İli, Çiğli İlçesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan hayvan yemi üretim tesisini satmıştır ve bugün itibarıyla herhangi bir üretim faaliyeti 

bulunmamaktadır. 

 

https://web.archive.org/web/20150402105725/http:/www.fenimining.com/upload/dosyalar/m_rapor_1347711063.pdf
https://web.archive.org/web/20150402105725/http:/www.fenimining.com/upload/dosyalar/m_rapor_1347711063.pdf
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Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. ; 

Şirketin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol 

Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. 06.03.2013 tarihinde kurulmuş olup, kuruluş sermayesi 100.000 

TL’dir. Altınyağ Biodizel 21.03.2013 tarihinde sermayesini 20.200.000 TL arttırarak 

20.300.000 TL’ye çıkarmıştır. Artırılan sermaye, 15.04.2013 tarihinde tescil edilmiştir. 

Altınyağ Biodizel’in merkezi; Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No:10 Ege Perla B 

Kule Kat: 12 Daire:123 Konak /İzmir’dir. 

Altınyağ Biodizel’e ait üretim tesisi bulunmamakta olup herhangi bir üretim faaliyeti yoktur. 

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: 

 

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler 

Cinsi 

Edinil

diği 

Yıl 

m2 Mevkii 
Net Defter 

Değeri (TL) 

Kullanı

m 

Amacı 

Kiraya 

Verildi ise 

Kiralayan 

Kişi/Kuru

m 

Kira 

Döne

mi 

Yıllık 

Kira 

Tutarı 

(TL) 

Ofis (B-58) 2018 114,34 İZMİR-

Konak 

1.290.738,70 İşyeri - - - 

Ofis  (B-59) 2018 107,36 İZMİR-

Konak 

1.247.263,71 İşyeri - - - 

Ofis (B-57) 2019 85,95 İZMİR-

Konak 

1.108.518,52 İşyeri - - - 

Ofis (B-56) 2020 65,98 İZMİR-

Konak 

1.049.872,88 İşyeri - - - 

Arsa (Malkara 

30527 Ruhsat nolu 

Maden Sahası 

2020 525.038 Tekirdağ-

Malkara 

16.721.500,00 Maden 

Sahası 

   

Arsa 2019 2.890,83 İZMİR-

Kemalpaşa 

OSB 

1.129.943,50 Yatırım 

Amaçlı 

- - - 

Arsa 2019 2.890,83 İZMİR-

KemalpaşaO

SB 

1.129.943,50 Yatırım 

Amaçlı 

- - - 

Arsa 2019 2.890,83 İZMİR-

Kemalpaşa 

OSB 

1.129.943,50 Yatırım 

Amaçlı 

- - - 
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Tesis ve Makineler 2020 - - 3.278.500,00 Maden 

Sahası 

   

Taşıtlar - - - 1.237.871,42 - - - - 

Demirbaşlar - - - 388.337,14 - - - - 

Haklar - - - 526.569,89 - - - - 

Kuruluş-

Örgütlenme Gid. 

- - - 1.387.858,88 - - - - 

    31.626.861,64     

 

Edinilmesi planlanan ve/veya finansal yada faaliyet kiralaması yoluyla edinilen maddi duran 

varlık yoktur.  

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: 

Yoktur. 

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

değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi: 

 

Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi 

Maddi Duran 

Varlık Cinsi 

Edinme 

Tarihi 

Ekspertiz 

Değeri (TL) 

Ekspertiz Raporu Tarihi 

ve Nosu 

Sınıflandırılması 

(Yatırım amaçlı olup 

olmadığı) 

MDV 

Değerleme 

Fon 

Tutarı/Değer 

Düşüklüğü 

Tutarı (TL) 

Ofis 31.07.2018 1.830.000 

12.06.2020 

2020 ÖZEL-357 Yatırım Amaçlı Değil 539.261,30 

Ofis 31.07.2018 1.645.000 

12.06.2020 

2020 ÖZEL-357 Yatırım Amaçlı Değil 402.386,29 

Ofis 11.06.2019 1.375.000 

12.06.2020 

2020 ÖZEL-357 Yatırım Amaçlı Değil 266.481,48 

Arsa 10.05.2019 2.200.000 

28.06.2019 

2019 ÖZEL-180 Yatırım Amaçlı 1.070.056,50 

Arsa 10.05.2019 2.200.000 

28.06.2019 

2019 ÖZEL-180 Yatırım Amaçlı 1.070.056,50 

Arsa 10.05.2019 2.200.000 

28.06.2019 

2019 ÖZEL-180 Yatırım Amaçlı  1.070.056,50 
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Arsa 

(Tekirdağ 

Malkara 

Maden Sahası) 

21.12.2020 

 

14.043.095 

 

04.06.2021 

2021 SPM-ALMAD 033 

Yatırım Amaçlı Değil 

 

(2.678.405) 

 

 

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: 

Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar Net Defter Değeri 

 

(TL) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 30.06.2021 

Haklar (*) 1.358.497 1.341.849 1.327.691 0 

Bilgisayar Yazılımları 64.331 68.294 177.096 149.640 

Diğer 14.393 6.162 1.311 0 

Şerefiye 0 1.099.398 436.473 0 

TOPLAM 1.437.221 2.515.703 1.936.571 149.640 

   (*) 31.12.2020 dönemi Haklar kalemindeki tutar 24.05.2021 tarihinde Hisse Devri gerçekleşen Etiler Gıda isim 

hakkı bedelini kapsamaktadır. 

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

faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler: 

Şirket’in 31.12.2020 dönem sonu itibarıyla Maddi olmayan duran varlıkları, Şirket’in iştiraki 

konumundaki Etiler Gıda’ya ait Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesabının %69’u “Etiler 

Marmaris” markasının haklarından oluşmakta olup TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

standardı uyarınca; sınırsız yararlı ömre sahip bir maddi olmayan duran varlık itfa edilmez. 

Bu nedenle Şirket’e ait isim hakkı bedeli markalar statüsünde olduğundan “Haklar” adı 

altında sınıflandırılmış olup, amortisman ayrılmamıştır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

hesabının %23’ü ise Şerefiye’den oluşmakta olup 4 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Etiler Gıda’nın 

Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin %100 oranındaki 

hissesini, 612.500 TL’ye iktisapta bulunmasından kaynaklanmaktadır.  

30.06.2021 dönem sonu itibarıyla Maddi Olmayan Duran Varlıklara şirket faaliyetlerinin 

bağımlılığı bulunmamaktadır.  

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: 

Şirket’in 31.12.2020 dönem sonu itibarıyla maddi olmayan duran varlıkları, İştiraki 

konumundaki Etiler Gıda’ya ait Etiler Marmaris markasından oluşmaktadır. Şirket’in iştiraki 

konumundaki Etiler Gıda, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardı uyarınca 

31.12.2012 tarihinde Etiler Marmaris markasının satın alımında ödenen 2.012.084 TL tutar, 

Etiler Gıda finansal tablolarında haklar altında muhasebeleştirilmiştir. 31 Mart 2015 tarihinde 
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yapılan değerleme çalışması sonucunda değerin 1.321.920 TL’ye indirildiği ve bu tarihten 

sonra herhangi bir değer düşüklüğü görülmediği ve güncel finansal tablolarda bu değer 

üzerinden takip edilmiştir. 

30.06.2021 dönem sonu itibarıyla Maddi Olmayan Duran Varlıklara ilişkin değer tespit raporu 

bulunmamaktadır. 

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: 

Şirket’in 31.12.2020 dönem sonu itibarıyla şerefiye edinimine yol açan işlemi, iştiraki 

konumundaki Etiler Gıda’nın, 4 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin %100 oranındaki hissesini, 612.500 TL’ye iktisapta 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

İlgili iktisap sonucu 31.12.2019 konsolide finansal tablolarda 1.099.398 TL tutarında şerefiye 

muhasebeleştirilmiş olup 31.12.2020 tarihi itibarıyla finansal tablolarda şerefiye tutarı 

436.473 TL olarak muhasebeleştirilmiştir. 

30.06.2021 dönem sonu itibarıyla Maddi Olmayan Duran Varlıklara ilişkin şerfiye kalemi 

bulunmamaktadır.  

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: 

Şirketin 31.12.2018, 31.2.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021 dönemlerine ait bağımsız 

denetimden ve sınırlı incelemeden geçen konsolide finansal tablo ve açıklamaları aşağıdaki 

gibidir; 

Tutarlar aksi 

belirtilmedikçe 

Türk Lirası (TL) 

olarak 

gösterilmiştir. 

31.12.2018 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

31.12.2019 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2018-

2019 

Değişimi 

% 

31.12.2020 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2019-

2020 

Değişimi 

% 

30.06.2021 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2020-

2021/06 

Değişimi 

% 

VARLIKLAR               

Dönen Varlıklar 64.493.979,00 18.644.669,00 -71% 79.394.651,00 326% 47.129.258,00 -41% 

Nakit ve Nakit 

Benzerleri 
49.246,00 48.892,00 -1% 59.919.470,00 122455% 37.711.960,00 -37% 

Finansal Yatırımlar 

 

            

Ticari Alacaklar 27.098.944,00 7.393.763,00 -73% 13.140.043,00 78% 3.598.191,00 -73% 

   İlişkili Taraflardan 

Ticari Alacaklar 
      4.313,00       

   İlişkili Olmayan 

Taraflardan Ticari 

Alacaklar 

27.098.944,00 7.393.763,00 -73% 13.135.730,00 78% 3.598.191,00 -73% 

Diğer Alacaklar 31.834.130,00 6.003.324,00 -81% 311.143,00 -95% 58.086,00 -81% 

   İlişkili Taraflardan 

Diğer Alacaklar 
24.760.824,00 5.692.273,00 -77%   -100%     
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   İlişkili Olmayan 

Taraflardan Diğer 

Alacaklar 

7.073.306,00 311.051,00 -96% 311.143,00 0% 58.086,00 -81% 

Stoklar 1.247.769,00 70.232,00 -94% 32.095,00 -54% 0,00 -100%  

Peşin Ödenmiş 

Giderler 
377.712,00 3.358.431,00 789% 252.172,00 -92% 525.917,00 109% 

Cari Dönem 

Vergisiyle İlgili 

Varlıklar 

8.990,00 71.563,00 696%   -100% 46.735,00   

Diğer Dönen 

Varlıklar 
3.357.386,00 1.549.949,00 -54% 5.739.728,00 270% 5.188.369,00 -10% 

Satış Amaçlı 

Sınıflandırılan 

Duran Varlıklar 

519.802,00 148.515,00 -71%   -100%     

Duran Varlıklar 43.976.772,00 54.960.404,00 25% 80.853.559,00 47% 69.115.943,00 -15% 

Diğer Alacaklar 33.667.749,00 35.307.144,00 5% 43.218.839,00 22% 37.032.383,00 -14% 

   İlişkili Taraflardan 

Diğer Alacaklar 
1.416.145,00   -100%         

   İlişkili Olmayan 

Taraflardan Diğer 

Alacaklar 

32.251.604,00 35.307.144,00 9% 43.218.839,00 22% 37.032.383,00 -14% 

Maddi Duran 

Varlıklar 
3.982.517,00 4.654.965,00 17% 27.078.996,00 482% 25.108.036,00 -7% 

Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 
1.437.221,00 2.515.703,00 75% 1.942.572,00 -23% 149.640,00 -92% 

Kullanım Hakkı 

Varlıkları  
  1.780.797,00   1.059.653,00 -40% 0,00 -100%  

Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller 
3.525.000,00 10.200.000,00 189% 6.800.000,00 -33% 6.800.000,00 0% 

Ertelenmiş Vergi 

Varlığı 
1.364.285,00 501.795,00 -63% 753.499,00 50% 25.884,00 -97% 

TOPLAM 

VARLIKLAR 
108.470.751,00 73.605.073,00 -32% 160.248.210,00 118% 116.245.201,00 -27% 

                

KAYNAKLAR               

Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 
74.275.906,00 38.763.088,00 -48% 73.728.537,00 90% 35.732.827,00 -52% 

Kısa Vadeli 

Borçlanmalar 
629.412,00 443.892,00 -29% 409.205,00 -8% 0,00 -100%   

Uzun Vadeli 

Borçlanmaların Kısa 

Vadeli Kısımları 

1.021.709,00 38.051,00 -96%   -100% 
 

  

Ticari Borçlar 44.759.366,00 27.101.608,00 -39% 17.809.427,00 -34% 18.050.750,00 1% 

   İlişkili Taraflara 

Ticari Borçlar 
1.454.494,00 75.656,00 -95%   -100%     

   İlişkili Taraflara 

Olmayan Ticari 

Borçlar 

43.304.872,00 27.025.952,00 -38% 17.809.427,00 -34% 18.050.750,00 1% 

Çalışanlara 

Sağlanan Faydalar 

Kapsamında Borçlar 

1.822.955,00 1.604.098,00 -12% 387.584,00 -76% 244.234,00 -37% 

Diğer Borçlar 19.257.150,00 4.182.999,00 -78% 52.835.270,00 1163% 1.774.214,00 -97% 

   İlişkili Taraflara 

Diğer Borçlar 
17.447.523,00 74.458,00 -100% 50.651.606,00 67927% 81.239  -99%  

   İlişkili Olmayan 

Taraflara Diğer 

Borçlar 

1.809.627,00 4.108.541,00 127% 2.183.664,00 -47% 1.692.975  -22%  

Ertelenmiş Gelirler 341.817,00 228.387,00 -33% 320.245,00 40% 0,00 -100%   

Dönem Karı Vergi 

Yükümlülüğü 
301.743,00   -100% 642.736,00   0,00 -100%   
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Diğer Kısa Vadeli 

Yükümlülükler 
5.157.961,00 4.271.562,00 -17% 376.863,00 -91% 153.717,00 -59% 

Kısa Vadeli 

Karşılıklar 
983.793,00 892.491,00 -9% 947.207,00 6% 15.509.912,00 1537% 

   Çalışanlara 

Sağlanan Faydalara 

İlişkin Kısa Vadeli 

Karşılıklar 

88.453,00 110.872,00 25% 96.648,00 -13% 189.280  96%   

   Diğer Kısa Vadeli 

Karşılıklar 
895.340,00 781.619,00 -13% 850.559,00 9% 15.320.632  1701%   

Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 
11.903.303,00 3.344.682,00 -72% 2.105.522,00 -37% 816.250,00 -61% 

Uzun Vadeli 

Borçlanmalar 
527.640,00 1.465.526,00 178% 791.984,00 -46%   -100%    

Diğer Borçlar 10.325.999,00 44.596,00 -100%   -100%     

   İlişkili Taraflara 

Diğer Borçlar 
10.270.756,00 3.003,00 -100%   -100%     

   İlişkili Olmayan 

Taraflara Diğer 

Borçlar 

55.243,00 41.593,00 -25%   -100%     

Çalışanlara 

Sağlanan Faydalara 

İlişkin Uzan Vadeli 

Karşılıklar 

221.059,00 479.224,00 117% 414.724,00 -13% 339.944,00 -18% 

Diğer Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 
828.605,00 801.472,00 -3% 24.388,00 -97% 17.182,00 -30% 

Ertelenmiş Vergi 

Yükümlülüğü 
  553.864,00   874.426,00 58% 459.124,00 -47% 

TOPLAM 

YÜKÜMLÜLÜK 
86.179.209,00 42.107.770,00 -51% 75.834.059,00 80% 36.549.077,00 -52% 

ÖZKAYNAKLAR 22.291.542,00 31.497.303,00 41% 84.414.151,00 168% 79.696.124,00 -6% 

Ana Ortaklığa Ait 

Özkaynaklar 
21.260.474,00 30.587.627,00 44% 61.361.305,00 101% 79.696.124,00 30% 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00 105.000.000,00 0% 105.000.000,00 0% 105.000.000,00 0% 

Karşılıklı İştirak 

Sermaye Düzeltmesi 

(-) 

-8.212.358,00 -5.962.359,00 -27%   -100%     

Paylara İlişkin 

Primler (İskontolar) 
1.031.646,00 1.031.646,00 0% 1.031.646,00 0% 127,00 -99%  

Kar veya Zararda 

Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 

Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler 

veya Giderler 

-574.141,00 -685.387,00 19% 349.724,00 -151% 670.249,00 92% 

   Diğer Yeniden 

Değerleme ve 

Ölçüm Kazançları 

      990.645,00       

   Tanımlanmış 

Fayda Planları 

Yeniden Ölçüm 

Kayıpları 

-574.141,00 -685.387,00 19% 417.957,00 -161% 670.249,00 60% 

Ortak Kontrole Tabi 

İşletmeleri İçeren 

Birleşmelerin Etkisi 

-24.489.849,00 -24.489.849,00 0% -24.489.849,00 0%     

Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

7.775,00 7.775,00 0% 1.116.052,00 14254% 3.276,00 -99%  

Geçmiş Yıllar 

Karları/Zararları 
-18.826.359,00 -51.887.403,00 176% -50.234.413,00 -3% -19.511.846,00 -61% 

Net Dönem 

Karı/Zararı 
-32.676.240,00 7.573.204,00 -123% 28.519.912,00 277% -6.465.682,00 -123% 
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Kontol Gücü 

Olmayan Paylar 
1.031.068,00 909.676,00 -12% 23.052.846,00 2434%   -100%  

TOPLAM 

KAYNAKLAR 
108.470.751,00 73.605.073,00 -32% 160.248.210,00 118% 116.245.201,00 -27% 

 

Dönen Varlıklar: 

Şirketin dönen varlıkları nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar, 

peşin ödenmiş giderler, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıklardan 

oluşmaktadır. Şirketin dönen varlıkları 31.12.2018’de 64.493.979 TL, 31.12.2019’da 

18.644.669 TL, 31.12.2020’de 79.394.651 TL ve 30.06.2021’de ise 47.129.258 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Söz konusu dönemler içerisinde 31.12.2020 tarihinde dönen varlıklarda yaşanan artış nakit ve 

nakit benzerleri ile peşin ödenmiş giderler kalemlerindeki artıştan kaynaklanırken diğer 

dönemlerde dönen varlıklarda düşüş yaşanmıştır. Nakit ve nakit benzeri kalemi 31.12.2018 

döneminde 49.246 TL, 31.12.2019 döneminde 48.892 TL, 31.12.2020 tarihinde 59.919.470 

TL ve 30.06.2021 tarihinde ise 37.711.960 TL tutarındadır. 31.12.2020 tarihinde nakit ve 

nakit benzerleri kalemindeki artışın 23.000.000 TL’lik kısmı Mehmed Nureddin Çevik’in 

Şirket’e sermaye avansı niteliğinde yatırdığı fonlardan oluşmaktadır. 

Ticari alacaklar kalemi  30.06.2021 tarihi itibariyle 3.598.191 TL, 31.12.2020 tarihi itibariyle 

13.140.043 TL ve 31.12.2019 tarihi itibariyle 7.393.763 TL şeklindedir (31.12.2018: 

27.098.944).  2018 yılsonu itibariyle diğer alacaklar kaleminde görülen artış diğer çeşitli 

alacaklardan kaynaklanmaktadır. 

Diğer çeşitli alacaklar kelemi ise Gayrimenkul ve Makina Parkının Satışı Sürecinin 

Tamamlanması’ndan kaynaklıdır. Grup, İzmir Çiğli’de bulunan üretim tesislerinin satışını 17 

ve 19 Aralık 2018 tarihlerinde gayrimenkuller için dolar kuru 5,55 TL olarak sabitlenmiş 

şekilde 19.850.000 ABD Doları (110.167.500 TL) , makine ve ekipmanları için TL ye 

çevrilmeksizin 7.650.000 ABD Doları olarak gerçekleştirmiştir. Lüksemburg merkezli 

Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan devir sözleşmesine istinaden Grup’un bankalara kredi ve 

finansal kiralama borçları alıcı tarafından ödenmiş olup tesis üzerindeki ipoteklerin çözülmesi 

ile devirler gerçekleştirilmiştir. Grup, üretim tesisinde çalışan mavi yaka personelinin 

tamamının yasal haklarını ödeyerek hukuki ilişkilerini sona erdirmiştir. İlgili duran varlıkların 

yeniden değerlemesinden kaynaklanan 29.147.677 TL yeniden değerleme fonu ertelenmiş 

vergi etkisi netleştirilerek geçmiş yıl karlarına transfer edilmiştir. İlgili ödemelerden sonra 

kalan 37.731.738 TL karşılığındaki alacağın 6.166.338 TL’si kısa vadeli, anlaşmaya istinaden 

teminat altında tutulacak 6.000.000 ABD doları (31.565.400 TL) ise uzun vadeli diğer 

alacaklara sınıflanmıştır. Uzun vadeli diğer alacaklarda sınıflanan 6.000.000 ABD Doları, 

devir tarihi sonrasında 25. aydan başlayarak 60. aya kadar her ay 166.666 USD tutarında 

taksitler ile yeddiemin banka hesabında toplanacaktır. Sözleşme kapsamında 3. kişilerin 

taleplerini veya tazmin edilecek diğer zararları karşılamak üzere Alıcı’nın yeddiemin 

hesabından ilgili meblağları alıkoyma hakkı bulunmaması kaydıyla yeddiemin banka 

hesabındaki meblağ devirden sonra 5 yıllık bir sürenin dolması üzerine Grup’un hesaplarına 

ödenecektir. 

Varlık Alım Satım sözleşmesine istinaden, devir sonrasında makine parkı ve tesislerde oluşan 

riskli durumların giderilmesi için, alıcı tarafın gerekli olan tadilatlara ilişkin yaptığı harcama 

tutarı olan 350.000 USD’lik masraf yansıtmasının uzun vadeli alacağımızın ilk taksitlerinden 

mahsup edilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 
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Ayrıca, Şirketin 07.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan 

aşağıdaki açıklamasına istinaden;  

“Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 

Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, 

Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz 

ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine 12.12.2019 tarihinde gönderilmiş olan talep mektubu ile 

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın 

güvenliği ile ilgili bazı eksiklik ve kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması 

gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile 

tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 

14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve 

bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti.  

Söz konusu talep mektubunda ve daha sonraki taleplerle 1.350.000,00 USD'ye ulaşan toplam 

tazmin talep tutarı konusunda Şirketimiz ile alıcı taraf Sodrugestvo Group SA.ve Yakamoz 

Yağ San.ve Tic.A.Ş. arasında yapılan görüşmeler neticesinde 04.06.2021 tarihi itibarıyla 

Şirketimiz tarafından 1.000.000 USD bedel ödenmesi karşılığında mutabakata varılmıştır.  

Bu mutabakat sonucunda Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'nin talep mektubu içeriğindeki ve 

sonradan oluşan toplam 1.350.000,00 USD tutarındaki toplam masraf tazmin bedelinin yanı 

sıra, 14.08.2018 tarihinde düzenlenen Varlık Alım Satım Sözleşmesi (APA) tahtında mevcut 

talep ve iddialarından feragat etmeyi gayrikabili rücu şekilde kabul ve taahhüt ettiği, aynı 

şekilde ileride doğabilecek tüm iddialarından ve taleplerinden de feragat etmeyi gayrikabili 

rücu şekilde kabul ettiği konusunda 07.06.2021 tarihinde (bugün) Sulh Protokolü 

imzalanmıştır.  

Şirketimiz tarafından ödenecek olan 1.000.000 USD tutarındaki bedelin 229.188,19 USD 

tutarındaki kısmı,  satıcı tarafından 2020/10, 11 ve 12. aylarda şirketimize ödenmesi gereken 

1.767.695,45 TL tutarındaki Türk Lirası (TL) alacağımızdan mahsup edilerek ve bakiye 

770.811,81 USD'lik kısmı ise kalan alacak tutarımızın her ay Emanet hesaba yatırılan taksit 

tutarlarından aylık 24.864,89 USD düşülmek üzere 31 taksit halinde mahsup edilmek 

suretiyle ödenecektir.  

Şirketimiz tarafından mevcut alacağımızdan mahsup edilecek olan 1.000.000 USD tutarındaki 

ödeme sonrası, 31 ay süre ile aylık taksitler halinde Emanet hesaba yatacak ve 31.12.2023 

tarihinde taksitlerin bitmesi ile serbest kalarak şirket hesaplarımıza aktarılacak toplam 

alacak tutarımız 4.650.000 USD olacaktır.  

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımızın imzalanan bu Sulh Protokolü ile Sodrugestvo Group SA. 

şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile 14.08.2018 tarihli Varlık Alım Satım 

Sözleşmesi (APA) kapsamında gerçekleştirdiği Varlık Satışına ilişkin hiçbir maddi 

sorumluluğu kalmamış olup her iki taraf birbirlerini karşılıklı olarak ibra etmiş 

bulunmaktadır.”  

     Şirketin Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile varılan mutabakat sonucunda 07.06.2021 

tarihinde imzalanan Sulh Protokolü kapsamında 31.12.2023 tarihinde blokajı çözülerek 

serbest kalacak alacak tutarı tablo halinde aşağıda verilmiştir. 
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Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.'ye yapılan varlık satışından kalan alacaklara ilişkin liste  

Taksit Vade 

Taksit 

Tutarı 

 (USD) 

Mahsup 

Tutarı 

(USD) 

Ödeme  

(USD) 

Kalan  

(USD) 
Açıklama 

1  5.01.2021  166.666,67 166.666,67 0,00 0,00 
350.000 USD'lik masraf 

yansıtmasından mahsup edildi.  

2  5.02.2021  166.666,67 166.666,67 0,00 0,00 
350.000 USD'lik masraf 

yansıtmasından mahsup edildi.  

3  5.03.2021  166.666,67 16.666,67 150.000,00 0,00 

350.000 USD'lik masraf 

yansıtmasından 16.666,67 USD 

mahsup edildi.  

4  5.04.2021  166.666,67 0,00 166.666,67 0,00 
 

5  5.05.2021  166.666,67 0,00 166.666,67 0,00 
 

6  5.06.2021  166.666,67 24.864,90 141.801,77 0,00 

  07.06.2021 tarihli Sulh 

Protokolü’ne istinaden mahsup 

edildi. 

7  5.07.2021  166.666,67 24.864,90 141.801,77 0,00 

  07.06.2021 tarihli Sulh 

Protokolü’ne istinaden mahsup 

edildi. 

8  5.08.2021  166.666,67 24.864,90 141.801,77 0,00 

  07.06.2021 tarihli Sulh 

Protokolü’ne istinaden mahsup 

edildi. 

9  5.09.2021  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

10  5.10.2021  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

11  5.11.2021  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

12  5.12.2021  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

13  5.01.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

14  5.02.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

15  5.03.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

16  5.04.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

17  5.05.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

18  5.06.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

19  5.07.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

20  5.08.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

21  5.09.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

22  5.10.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

23  5.11.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

24  5.12.2022  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

25  5.01.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

26  5.02.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

27  5.03.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

28  5.04.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

29  5.05.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

30  5.06.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

31  5.07.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

32  5.08.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

33  5.09.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

34  5.10.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

35  5.11.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

36  5.12.2023  166.666,67 24.864,90 
 

141.801,77    

      6.000.000,00 1.120.811,91 908.738,65 3.970.449,54    
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Stoklar 30.06.2021 döneminde bulunmazken 31.12.2020 döneminde 32.095 TL olup, 

31.12.2019 döneminde 70.232 TL tutarındadır (31.12.2018: 1.247.769 TL). 2019 dönemi 

içerisinde herhangi yeni bir stok girişi olmamıştır. 2018’den devreden stok kalemlerinin satışı 

yapılmıştır. (31.12.2018: 1.247.769 TL)  

Şirketin 30.06.2021 dönemi itibariyle dönen varlıkları, toplam aktiflerinin %40,54’ü 

oluşturmaktadır.  

Duran Varlıklar: 

Şirketin duran varlıkları diğer alacaklar, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran 

varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ile ertelenmiş vergi varlıklarından oluşmaktadır. 

Duran varlıklar içerisinden en yüksek kalemi %53,58 ile diğer alacaklar oluşturmaktadır. 

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 30.06.2021 döneminde 37.032.383 TL, 31.12.2020 

döneminde ise 43.218.839 TL’dir. Söz bakiyelerin oluşumu varlık satışı kaynaklı oluşan uzun 

vadeli döviz cinsinden alacağı kapsamaktadır. 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihlerinde sona 

eren mali dönemlerde ise sırasıyla 32.251.604 TL ve 35.307.144 TL tutarındadır.  

Şirketin 30.06.2021 dönemi itibariyle duran varlıkları, toplam aktiflerinin %59,46’sini 

oluşturmaktadır.  

Kısa Vadeli Yükümlülükler: 

Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 

borçlar, diğer borçlar, diğer kısa vadeli yükümlülükler ve kısa vadeli karşılıklardan 

oluşmaktadır. Kısa vadeli yükümlülükler, 30.06.2021 itibariyle toplam yükümlülüklerin 

%97,77’sini oluşturmaktadır.  

30.06.2021 tarihinde 35.732.827 TL olan kısa vadeli yükümlülükler kalemi 31.12.2020, 

31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren mali dönemde sırasıyla, 73.728.537 TL, 

38.763.088 TL ve 74.275.906 TL şeklindedir.  

Kısa vadeli borçlanmalar ile uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 30.06.2021 

tarihinde bulunmazken bu iki kalemin toplamı 31.12.2020 döneminde 409.205 TL, 

31.12.2019 döneminde 481.943 TL’dir (31.12.2018: 1.651.121).  

Diğer borçlar kısa vadeli yükümlülüklerin en yüksek kalemini oluşturmaktadır. Borcun büyük 

kısmını Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’in alacağı oluşturmaktadır. Bu 

alacağın oluşumu Mehmed Nureddin Çevik’in  Şirkete yatırdığı nakit ve Şirketin fon 

ihtiyacını karşılamak için yatırmış olduğu fonlardan kaynaklanmaktadır. Şirketin diğer 

borçları 30.06.2021 döneminde 1.774.214 TL iken 31.12.2020 döneminde 52.835.270 TL, 

31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihlerinde sona eren mali dönemde sırasıyla 19.257.150 TL ve 

4.182.999 TL tutarındadır.  

30.06.2021 dönemindeki diğer borç kaleminin 1.692.975 TL’si ilişkili olmayan taraflara diğer 

borçlardan oluşmaktadır. Şirketin diğer borçları 31.12.2018 döneminde toplam kaynakların 

%17,75’ini, 31.12.2019’de %5,68’ini, 31.12.2020’de ise %32,97’sini oluşturmaktadır. 

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar kalemi 30.06.2021 döneminde 244.234 TL 

iken 31.12.2020 döneminde 387.584 TL ve 31.12.2019 dönemi itibariyle 1.604.098 TL’dir 

(31.12.2018: 1.822.955 TL). Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirketin bir yıllık 

hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, 

askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık 

hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) 

personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü 

yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirketin, 
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çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının 

bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır.  

Ticari borçlar kalemi, Şirket’in borçlarına yapılan ödemeler nedeniyle yıllar itibariyle azalış 

gösterse de 30.06.2021 döneminde 18.050.750 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu kalem 

31.12.2020 döneminde 17.809.427 TL olup, 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihlerinde sona eren 

mali dönemde sırasıyla 44.759.366 TL ve 27.101.608 TL tutarındadır. Ticari borçlar 

kaleminin toplam yükümlülüklere oranı 30.06.2021 döneminde %49,39 olmuştur.  

Uzun Vadeli Yükümlülükler: 

Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 

karşılıklar, diğer uzun vadeli yükümlülükler ve ertelenmiş vergi yükümlülüğü kalemlerinden 

oluşmaktadır. Şirketin uzun vadeli yükümlülükleri düzenli olarak azalış göstermektedir. 

30.06.2021 döneminde 816.250 TL olan uzun vadeli yükümlülükler kalemi 31.12.2020 

döneminde 2.105.522 TL, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihlerinde sona eren mali dönemlerde 

sırasıyla 3.344.682 TL ve 11.903.303 TL şeklindedir.  

Şirketin uzun vadeli borcu 30.06.2021 döneminde bulunmazken 31.12.2020 döneminde 

791.984 TL’dir ve tamamı kiralama işlemlerinden borçlardan oluşmaktadır. 31.12.2019 

döneminde ise 1.465.526 TL olup, yine çoğunluğu kiralama işlemlerinden borçlardan 

oluşmaktadır (31.12.2018: 527.640 TL).  

Diğer borçlar kalemi 30.06.2021 ve 31.12.2020 dönemlerinde bulunmazken 31.12.2019 

döneminde 44.596 TL’dir. 31.12.2018 döneminde ise toplam yükümlülüklerin %12’sini 

oluşturmakta olup, 10.325.999 TL’dir. Tutarın çoğunluğu ilişkili taraflara borçlardan 

oluşmaktadır.  

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü kalemi ise 30.06.2021 tarihinde uzun vadeli yükümlülüklerin 

en büyük kalemini oluşturup 459.124 TL’dir. 31.12.2018’de ertelenmiş vergi yükümlülüğü 

bulunmayan şirketin 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihlerinde sona eren mali dönemlerde 

ertelenmiş vergi yükümlülüğü 874.426 TL ve 553.864 TL’dir.  

Özkaynaklar: 

Şirketin ödenmiş sermayesi 105.000.000 TL’dir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL değerli 

10.500.000.000 adet paya bölünmüştür. 30.06.2021 döneminde 79.696.124 TL olan 

özkaynakların tamamı ana ortaklığa aittir. 30.06.2021 döneminde 6.465.682 TL net zarar elde 

eden şirket 31.12.2020 ve 31.12.2019 dönemlerini ise sırasyla 28.519.912 TL ve 7.573.204 

TL net kar elde etmiştir.  

10.2. Faaliyet sonuçları: 

10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle 

faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi: 

Şirketin 31.12.2018, 31.12.2019, 31.2.2020 ve 30.06.2021 dönemlerine ait konsolide gelir 

tablosu ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. 
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Tutarlar aksi 

belirtilmedikçe Türk 

Lirası (TL) olarak 

gösterilmiştir. 

31.12.2018 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

31.12.2019 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2018-

2019 

Değişimi 

% 

31.12.2020 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2019-

2020 

Değişimi 

% 

30.06.2021 

Bağımsız 

Denetimden 

Geçmiş 

2020-

2021/06 

Değişimi 

% 

GELİR TABLOSU               

Hasılat 256.166.591,00 5.030.387,00 -98% 4.380.207,00 -13% 4.101.215,00 -6% 

Satışların Maliyeti (-) 
-

259.869.880,00 
-3.838.432,00 -99% -1.706.721,00 -56% -1.256.078,00 -26% 

BRÜT KAR/ZARAR -3.703.289,00 1.191.955,00 -132% 2.673.486,00 124% 2.845.137,00 6% 

Genel Yönetim 

Giderleri (-) 
-51.386.406,00 -7.410.582,00 -86% -9.583.980,00 29% -2.703.908,00 -72% 

Pazarlama Giderleri (-) -645.718,00 -110.212,00 -83% -108.033,00 -2% -58.486,00 -46% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Gelirler 
59.757.448,00 34.120.752,00 -43% 52.931.604,00 55% 9.292.900,00 -82% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Giderler (-) 
-73.168.357,00 

-

22.024.644,00 
-70% 

-

19.337.174,00 
-12% 

-

28.349.583,00 
47% 

ESAS FAALİYET 

KARI/ZARARI 
-69.146.322,00 5.767.269,00 -108% 26.575.903,00 361% 

-

18.973.940,00 
-171% 

Yatırım 

Faaliyetlerinden 

Gelirler 

58.827.358,00 7.222.015,00 -88% 8.880.935,00 23% 14.209.544,00 60% 

Yatırım 

Faaliyetlerinden 

Giderler (-) 

-555.027,00 -66.496,00 -88% -86.790,00 31% -2.045.780,00 2257% 

FİNANSMAN 

GİDERİ ÖNCESİ 

FAAL.K/Z 

-10.873.991,00 12.922.788,00 -219% 35.370.048,00 174% -6.810.176,00 -119% 

Finansman Gelirleri   47.825,00   9156 -81% 0,00 -1 

Finansman Giderleri (-) -22.352.128,00 -4.037.766,00 -82% -902.010,00 -78% -107.479,00 -88% 

SÜR. FAAL.VERGİ 

ÖNCESİ K/Z 
-33.226.119,00 8.932.847,00 -127% 34.477.194,00 286% -6.917.655,00 -120% 

Sürdürülen Faaliyetler 

Vergi Gid./Gel. 
-2.145.239,00 -1.483.510,00 -31% -666.351,00 -55% -451.973,00 -32% 

   Dönem Vergi 

Gideri/Geliri 
-301.743,00   -100% -822.578,00   0 -100% 

   Ertelenmiş Vergi 

Gideri/Geliri 
-1.843.496,00 -1.483.510,00 -20% 156.227,00 -111% -451.973,00 -389% 

SÜRDÜRÜLEN 

FAAL.DÖNEM K/Z 
-35.371.358,00 7.449.337,00 -121% 33.810.843,00 354% -6.465.682,00 -119% 

DÖNEM 

KARI/ZARARI 
-35.371.358,00 7.449.337,00 -121% 33.810.843,00 354% -6.465.682,00 -119% 

   Kontrol Gücü 

Olmayan Paylar 
-2.695.118,00 -123.867,00 -95% 5.290.931,00 -4371% 0,00 -100% 

   Ana Ortaklık Payları -32.676.240,00 7.573.204,00 -123% 28.519.912,00 277% -6.465.682,00 -123% 

Şirket, 2018 yılı sonunda üretim tesislerini satmıştır. 20.12.2018 tarihinden bu güne kadar 

geçen sürede bitkisel yağ üretimi yapmamaktadır. Bu nedenle 2019 ve 2020 yıllarında 

satışlarında önemli düşüşler yaşamıştır. Şirket’in net satışları (hasılat) 2021’in ilk 6 ayında 

4.101.215 TL olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılsonuna göre %6 oranında azalmıştır. 

(31.12.2020 Hasılat: 4.380.207 TL) 

Hasılattaki %6’lık azalışa rağmen satış maliyetlerinin aynı dönemde %26 azalmasıyla şirketin 

30.06.2021 dönemindeki brüt karı %6 oranında artarak 2.845.137 TL olmuştur. (31.12.2020 

Brüt Kar: 2.673.486 TL; 31.12.2019 Brüt Kar: 1.191.955 TL) 
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Bunun yanı sıra Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ana faaliyet 

konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı 

sıra faaliyet alanının “Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet 

alanının bu yönde genişletilmesi yönünde karar almıştır.  

Batı Trakya Madencilik A.Ş.’den 21.05.2020 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 

kiralamış olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Kömür Zenginleştirme 

Tesisinde kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyeti göstermektedir. Bu tesiste, Batı Trakya 

ve yan kuruluşları tarafından işletilen sahalarda üretilen, üretilecek ve başka sahalardan 

üretilip tesise taşınan linyit kömürünün, istenen yoğunluk ve kalitede kömür zenginleştirme 

işleminin yapılması ve yıkama sonrası çıkacak katı atıkların nakli ve yayılması işi ile ilgili 

olarak Hizmet Alım Sözleşmesi imzalamıştır.    

Bu sözleşme kapsamında şirket 2020 yılı Temmuz ayı içinde kendi bünyesinde 6 personel 

istidam ederek deneme üretimine başlamış ve kömür yıkama/zenginleştirme hizmetine ilişkin 

ilk faturasını 11.09.2020 tarihinde kesmiştir. Söz konusu sözleşme kapsamında yapılan 

üretimler sonucunda hakediş usulüne dayanan hizmet bedelleri tesis sahibine fatura edilerek 

sektöre dayalı ilk ciro oluşturulmuştur. 

Şirketin faaliyet giderleri ağırlıklı olarak genel yönetim giderleri olup 30.06.2021 döneminde 

2.703.908 TL dir. 31.12.2020 döneminde 9.583.980 TL, 31.12.2019 tarihi itibariyle ise 

7.410.582 TL (31.12.2018: 51.386.406 TL) olarak gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %85,58 oranında düşüş yaşanmıştır. Genel yönetim giderlerinde 31.12.2019 

döneminde gerçekleşen düşüşün sebebi şirketin 2018 yıl sonunda üretim tesislerini 

satmasından kaynaklanmaktadır. 

Şirket 2021’in ilk 6 ayında 18.973.940 TL esas faaliyet zararı elde ederken 2020 12 aylık 

dönemde 26.575.903 TL, 2019 12 aylık dönemde ise 5.767.269 TL esas faaliyet karı elde 

etmiştir. 31.12.2019 döneminden 31.12.2020 dönemine esas faaliyet karında yaşanan artış 

dönem içinde tahsil edilen ticari alacaklardan ve faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı 

gelirlerinden kaynaklanmaktadır.  

30.06.2021 tarihinde esas faaliyetlerden diğer gelirler 9.292.900 TL gerçekleşerek 31.12.2020 

tarihine göre %82 oranında azaldı. 31.12.2020 tarihinde ise esas faaliyetlerden diğer gelirler 

52.931.604 TL ile 31.12.2019 dönemine göre %55 oranında artmış olup ilgili hesabın 

22.924.255 TL’si kur farkı geliri, 248.933 TL’si vadeli satıştan ertelenmiş finan sman geliri, 

27.350.953 TL’si şüpheli ticari alacak tahsilatından, 2.407.463 TL’si diğer gelirlerden 

oluşmaktadır. (31.12.2019: 34.120.752 TL; 31.12.2018: 59.757.448) Aynı dönemlerde esas 

faaliyetlerden diğer giderler ise %12 oranında azalarak 31.12.2020’de 19.337.174 TL 

olmuştur. (31.12.2019: 22.024.644 TL; 31.12.2018: 73.168.357 TL) Şirketin finansman 

giderleri 30.06.2021 tarihi itibariyle 107.479 TL, 31.12.2020 tarihi itibariyle 902.010 TL’dir. 

31.12.2019 tarihi itibariyle 4.037.766 TL olarak gerçekleşirken, bir önceki döneme göre 

%77,66 düşüş yaşanmıştır . Finansman giderlerindeki değişim Şirket'in 2019 yılında ödediği 

borçlarına ilişkin katlandığı finansman giderlerinden oluşmaktadır. (31.12.2018: 22.352.128 

TL)  

Şirket 30.06.2021 döneminde ana ortaklığa ait olarak 6.465.682 TL dönem zararı elde 

etmiştir. 31.12.2020 döneminde ise Şirketin ana ortaklığa ait dönem karı bir önceki yıla göre 

artış göstererek 28.519.912 TL olarak gerçekleşirken, 31.12.2019 tarihi itibariyle ana ortaklık 

paylarına ait dönem karı 7.573.204 TL ve 2018 yılında zararı ise 32.676.240 TL şeklindedir.  
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10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu 

değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:  

Şirketin hasılatı 2018 yılsonu döneminde %45,73 artış göstererek 256.166.591 TL olarak 

gerçekleşirken 31.12.2019 döneminde, bir önceki yıla göre % 98 oranında düşüşle 5.030.387 

TL gerçekleşmiştir. Bu düşüşün temel nedeni şirketin 2018 yılı sonunda tüm varlıklarını 

satması ile üretim faaliyetlerinin olmaması ve buna bağlı olarak satışların azalmasından 

kaynaklanmaktadır. 

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: 

Yoktur. 

10.3. İhraççının borçluluk durumu 

 

Borçluluk Durumu  Tutar (TL)  

Kısa vadeli yükümlülükler  35.732.827 

Garantili   

Teminatlı   

Garantisiz/Teminatsız   35.732.827 

   

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)  816.250     

Garantili   

Teminatlı   

Garantisiz/Teminatsız   816.250     

Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı  36.549.077     

   

Özkaynaklar  79.696.124 

Ödenmiş/çıkarılmış sermaye              105.000.000     

Yasal yedekler  3.276 

Diğer yedekler  (25.306.252) 

TOPLAM KAYNAKLAR   

   

Net Borçluluk Durumu   

A. Nakit  12.375.385 

B. Nakit Benzerleri  25.336.575 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar   

D. Likidite (A+B+C)  37.711.960 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar   

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri   
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G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısmı   

H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar   

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

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)  (37.711.960) 

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri   

L. Tahviller   

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler    

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

O. Net Finansal Borçluluk (J+N)  (37.711.960) 

11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI 

11.1. İşletme sermayesi beyanı: 

Şirket’in 30.06.2021 tarihli finansal tabloları itibarıyla 47.129.258 TL dönen varlığı ve 

35.732.827 TL kısa vadeli yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirket’in önümüzdeki 12 aylık 

dönem içerisinde cari yükümlülükleri karşılamak üzere yeterli işletme sermayesi vardır.  

Şirket işbu sermaye artırımı ile birlikte elde edeceği 170.000.000 TL’lik kaynak ile varlık 

satışı öncesine dayanan hamyağ tedarikçi borçlarının ödenmesi, kömür madenciliği 

faaliyetleri kapsamında maden sahası yatırımı ve tüvenan kömür dekapaj maliyeti ile ticari 

mal niteliğinde tüvenan kömür alımlarına ilişkin gerekli işletme sermayesinin sağlanması 

planlanmaktadır.   

Şirket’in 30.06.2021 tarihi itibarıyla cari yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme 

sermayesi bulunmaktadır. 

 

   30.06.2021  

Dönen Varlıklar  47.129.258  

Kısa Vadeli Yükümlülükler  35.732.827  

Net İşletme Sermayesi  11.396.431  

1. İlgili zamanlama:   

30.06.2021 tarihi itibariyle Şirket’in işletme sermayesi 11.396.431 TL olduğu görülmektedir.  

2. İşletme sermayesi açığı:   

Şirketin önümüzdeki süreçte tedarikçi borçlarını ve planlanan madencilik sektör yatırımlarını 

yapabilmesi için 170.000.000 TL fona ihtiyacı olduğu görülmektedir.  

3. Eylem planı:  

-Şirket bilanço yapısının güçlendirilmesi, 2018 yılında yaptığı varlık satışı sonrası 

faaliyetlerini Madencilik ve Enerji sektöründe yoğunlaşmasına yönelik alınan kararları 

çerçevesinde madencilik faaliyetleri ile belirgin bir ciro hedefine ulaşmaya ve bu amaçla 

yapılacak yatırımlarına yönelik hedeflerini yapmayı planladığı sermaye artırımı yoluyla 

yaratacağı fon kaynağı ile ödemeyi planlamaktadır.  
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Bu çerçevede;  

-Şirket kısa vadeli yükümlülükleri içinde bulunan ham yağ tedarikçisi Bunge Gıda Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.’ne olan 2018 yılındaki varlık satışı öncesinden kalan 1.991.620,54 USD ve 

470.331,41 TL olan yaklaşık 19.949.106 TL tutarındaki cari hesap borcunu ödemeyi,  

-Şirket, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Batı Trakya Madencilik A.Ş.’nin 

sahip olduğu Kömür yıkama ve zenginleştirme tesisi bünyesinde 21.05.2020 tarihli Hizmet 

Alım Sözleşmesi ile hakediş usulü başladığı Kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerine 

Tesis satın almak suretiyle kendi bünyesinde devam etmeyi planlamaktadır. 

-Şirket Tekirdağ İli, Malkara ilçesinde kiralama yapmış olduğu ve hakedişe dayalı olarak 

devam etmekte olduğu Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisini satın almayı veya üretim 

faaliyetine uygun tesis araştırmaları ve fizibilite çalışmasını yaparak farklı bir tesis satın 

almayı planlamaktadır. Bu doğrultuda yatırımı planlanan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme 

Tesisi için Batı Trakya Madencilik A.Ş.’nin sahibi olduğu ve mevcutta çalışılan tesisin satın 

alınması halinde, tesise ilave yapılacak yatırım ile beraber sermaye artırımından elde edilecek 

fon kaynağından karşılanmak üzere 17.700.000 TL fon kullanmayı planlamaktadır. 

-Şirket faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde kırma 

ve eleme faaliyetleri kapsamında piyasaya ceviz, fındık ve toz kömür satışı yapabilmek için 

kırma-eleme tesisi satın almayı planlamaktadır. Bu doğrultuda Kömür Kırma ve Eleme Tesisi 

için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere yatırımı 

planlanan tesis için 4.307.000 TL satın alma bedeli karşılığında fon kullanmayı 

planlamaktadır. 

-Şirket faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde 

yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında piyasaya yıkanmış paketlenmiş ceviz, 

fındık ve toz kömür satışı yapabilmek için paketleme tesisi kurmayı planlamaktadır. Söz 

konusu paketleme tesisi yatırımı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından 

karşılanmak üzere yatırımı planlanan tesis için 2.336.400 TL satın alma bedeli karşılığında 

fon kullanmayı planlamaktadır. 

-Şirket sahibi olunan maden sahasında yapılacak Dekapaj çalışmasında dekapaj kazı 

çalışması, dekapaj malzemesinin taşınması ve yüklenmesi ile posa alanının düzenlenmesi, 

Tesis Bunkerlerini besleme amaçlı vb. gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere İş Makinası Parkı 

için, sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 53.160.000 TL 

fon kullanılması planlanmaktadır. 

-Şirket sahip olunan maden sahası içerisindeki üretim panusundaki köy yolunun 750 metre 

deplase edilmesi amacıyla sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak 

üzere 3.000.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır. 

-Şirket sahip olduğu mevcut maden sahası haricinde Tekirdağ ili bölgesinde gerekli 

araştırmalarını yaparak sahip olduğu tesis muadili yeni maden sahası satın almayı 

planlamakta ve söz konusu yeni maden sahalarının yatırımı için sermaye artırımından elde 

edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 30.000.000 TL tutarında bir fon ayırmayı 

planlamaktadır. 

-Şirket yatırım planı çerçevesinde aşağıda maliyet, ürün dağılımı ve satış projeksiyonu verilen 

kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında yüksek tonajlı tüvenan kömür satın 
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alımlarına ilişkin işletme sermayesi oluşturmayı planlamaktadır. Bu çerçevede Tüvenan 

kömür satın alımları için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak 

üzere 8.454.994TL fon kullanılması planlanmaktadır. 

Şirket’in sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağı ile yukarıdaki açıklamaları 

çerçevesinde tedarikçi borcunu ödeyebilmesi, Madencilik sektöründe yapmayı planladığı 

yatırımları ve tüvenan kömür dekapajı ile satın almalarına yönelik yapacağı yatırımlarının 

toplamı 170.000.000 TL tutarına ulaşmaktadır. 

12. EĞİLİM BİLGİLERİ 

12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son 

eğilimler hakkında bilgi: 

Şirket’in 30.06.2021 faaliyet dönemi hasılatı 4.101.215 TL iken 31.12.2020 faaliyet 

döneminde hasılat 4.380.207 TL, 31.12.2019 döneminde 5.030.387 TL gerçekleşmiştir. 

31.12.2020 yılında hasılat tutarında bir önceki yıla göre %12,93 oranında bir azalış yaşarken 

30.06.2021 faaliyet dönemi hasılatı da 31.12.2020 dönemine göre %6 oranında azalmıştır. 

Şirketin 2021 yılının ilk altı ayında maliyetin hasılata oranı %30,62 olurken 2020 yılında 

maliyetin hasılata oranı ise %38,96 olarak gerçekleşmiştir.  

Şirket, 20.03.2020 tarih, 3/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile ikinci bir ana faaliyet alanı olan 

“madencilik ve enerji” faaliyetleri konusunda yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde 

genişletilmesine yönelik karar almıştır.  

Şirket, 20.12.2018 tarihinde gerçekleştirdiği varlık satışı sonrası İzmir ili, Çiğli ilçesi, Atatürk 

Organize Sanayi bölgesinde bulunan üretim tesislerinin satılmasıyla, bitkisel sıvı yağ üretim 

faaliyetlerine ara vermiştir. 20.12.2018 tarihine kadar sürdürülen “bitkisel sıvı yağ üretimi” 

faaliyetlerini tamamen sonlandırmamış olup yeniden başlamak amacıyla Yağ tesisi alımı 

ve/veya kiralanması yönünde araştırma, görüşme ve fizibilite çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bu bağlamda bakıldığında öncelikli yatırımlarını Madencilik ve Enerji sektörlerine ağırlık 

vererek sürdürmeyi planlayan Şirketin, 2020 yılında Kovid-19 salgınının olumsuz etkileriyle 

satışlarında düşüş gözlenmiştir. Kovid-19 salgınının yarattığı toplam talepteki düşüş birçok 

sektörü olduğu gibi madencilik ve enerji sektörlerini de olumsuz etkilemiştir. Dünya 

genelinde ve ülkemizde devam eden Kovid-19 aşılama çalışmalarına paralel olarak toplam 

talepte yaşanmaya başlayan artışın 2021 yılının devamında da sürmesi beklenmektedir. Bu 

kapsamda şirketin satış gelirlerinin artış eğilimine girmesi beklenebilir. 

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, 

talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 

Madencilik Sektörü; 

İthal kömür santrallerinin önceki dönemlerde sadece ithal kömür kullanırken son zamanlarda 

yapılan yasal düzenlemeler dolayısıyla bu santrallerin yakın bölgelerden yerli kömür satın 

alma miktarları ciddi şekilde artırmıştır. İthal kömür santrallerinin, yerli kömür kullanmaları 

durumunda ilave bir gelir olan Kapasite Bedelini almasına olanak sağlanmıştır. 

Bitkisel Yağ Sektörü; 

Ham madde satıcısı ülkelerde ham madde yerine, üretim faaliyetinin istihdam ve çoğaltan 

etkisinden yararlanmak üzere yarı mamul ve mamul ürün satma tercihinin giderek ağırlık 

kazanması ve bununla ilgili olarak ham madde için ihracat vergisi, yarı mamul ve mamul ürün 

üretimi ve ihracatı için devlet teşviki uygulaması söz konusudur. 
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Ham madde olarak yağlı tohum ve ham yağ ithalatında, yerli üretimi teşvik etmek üzere 

yüksek oranda gümrük vergisi ve gözetim uygulamaları ile maliyet artışları vb eğilimler, artan 

nüfusa bağlı talep artışı ve iklim şartları nedeniyle ortaya çıkabilecek arz yetersizliği, bilgi 

kirliliği ve emtia borsalarındaki bazı manipülatif etkilerin yarattığı belirsizlik ortamları, 

bölgesel çatışmalar ve gerginlikler nedeniyle artan talep artışı ve fiyatlara yansımaları söz 

konusudur. 

13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ  

Yoktur. 

14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER 

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması: 
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14.2. İdari yapı:  

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi: 

 
Adı Soyadı 

 

Görevi 

 

İş Adresi Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Görev 

Süresi/ 

Kalan 

Görev 

Süresi 

Sermaye Payı 

 

(TL) (%) 

Mehmed 

Nureddin 

Çevik 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı 

Çınarlı Mah. 

Ozan Abay 

Cad. No:10  B 

Blok D:123 

Konak-İZMİR 

Yönetim Kurulu Başkan 

Yard. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 

3 Yıl / 

08.08.2022 

17.620.364,87 16,78 

Mehmet 

Dikkaya 

Yönetim 

Kurulu 

Başkan 

Vekili 

Çınarlı Mah. 

Ozan Abay 

Cad. No:10 B 

Blok D:123 

Konak-İZMİR 

Genel Müdür Yardımcısı, 

Yönetim Kurulu Üyesi,  

Genel Müdür 

3 Yıl / 

08.08.2022 

0,00 0,00 

Birol Yenal 

Pehlivan 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

Çınarlı Mah. 

Ozan Abay 

Cad. No:10  B 

Blok D:123 

Konak-İZMİR 

Yönetim Kurulu Üyesi 

 

3 Yıl / 

08.08.2022 

0,00 0,00 

 

 

Adı soyadı Görevi Son 5 yılda ortaklık dışında 

    Üstlendiği görevler 

Mehmed Nureddin ÇEVİK 

Yönetim 

Kurulu 

Başkanı 

Gürtaş Tarım Enerji Yat.San.ve Tic.A.Ş.  

Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji 

Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu 

Başkanı, Etiler Gıda Tic.A.Ş. (Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. 

ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğini temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet DİKKAYA 

Yönetim 

Kurulu 

Başkan Vekili 

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.-Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve 

Tic.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 

Birol Yenal PEHLİVAN 
Yönetim 

Kurulu Üyesi 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu 

Üyesi, Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve 

Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi: 

Adı Soyadı Görevi 

 

İş Adresi Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Sermaye Payı 

 
(TL) (%) 

Şerif Hüseyin 

Yaltırık 

Risk ve Ticaretten 

Sorumlu Genel 

Müdür Yrd. 

Çınarlı Mah. Ozan 

Abay Cad. No:10 

B Blok D:123 

Konak-İZMİR 

Yok 2.473.751 2,36 

 

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi: 

Yoktur. 
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14.2.4. 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.  

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim 

ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi: 

Mehmed Nureddin ÇEVİK - Yönetim Kurulu Başkanı 

1972 Konya doğumludur. Konya Seydişehir Lisesi mezunudur. İhlas Pazarlama A.Ş. 

Gazetecilik Bölümünde ve İhlas Holding A.Ş. Konya Bölge temsilciliğinde görev almıştır. 

2000’li yılların başından itibaren farklı sektörlerde girişimci ve yönetici olarak iş hayatına 

devam etmektedir. Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş., Gürtaş Tarım Enerji 

Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.’lerde 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Mehmet Dikkaya – Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde 

doktorasını tamamlayan Mehmet Dikkaya, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlı olarak, 

sırasıyla Planlama, Çeşme Turizm Müdürlüğü, Madrid Turizm Ataşesi görevlerinin ardından, 

Oruçoğlu Yağ Sanayi A.Ş. ve Yonca Gıda Sanayi A.Ş.’ Genel Müdür Yardımcısı, Agrikom 

Gıda Tarım Ltd. Şti. ve Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş.’de Genel Müdür 

olarak görev aldı. Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.  

Birol Yenal PEHLİVAN – Yönetim Kurulu Üyesi 

1975, Konya doğumludur. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 

bölümü mezunudur. Muhasebe alanında uzmanlaşmış olup halen Altınyağ Madencilik ve 

Enerji Yatırımları A.Ş., Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş., Altınyağ Biodizel 

Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.’lerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır 

Şerif Hüseyin YALTIRIK - Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yard. 

Şirket’in Genel Müdür Yardımcısı olan Şerif Yaltırık, iş yaşamına 1998 yılında başlamıştır. 

Öncesinde Navy, Akbank, Cargill, Petrol Ofisi, Bunge firmalarında görev alan Yaltırık, alım 

satım, risk yönetimi, finansal planlama alanlarında deneyim kazanmıştır. Son olarak Tiryaki 

Agro firmasında direktör olarak görev almıştır. 

TED koleji ile başlayan eğitim hayatını, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

bölümü ve Saint Louis Üniversitesi Finans MBA ile tamamlamıştır. 

SPK, IMKB, NYSE, NASD ve NASAA lisansları bulunan Yaltırık, 2015 Şubat itibari ile 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları A.Ş.’de Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür 

Yardımcısı olarak çalışmaktadır.  

14.4. 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: 
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Mehmed Nureddin ÇEVİK 
   

Unvan Görevi 

Devam 

Edip/Etmediği 

Sahip Olduğu  

Pay Tutarı 

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı Devam Ediyor - 

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı Devam Ediyor - 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

Biz A.G. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

Endeks Menkul Değerler A.Ş.  Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

AYH Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Devam Etmiyor - 

 
   

 

Mehmet DİKKAYA 
   

Unvan Görevi 

Devam 

Edip/Etmediği 

Sahip Olduğu 

 Pay Tutarı 

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.  Yön.Kurulu Başkan Yard. Devam Ediyor - 

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.  Yön.Kurulu Başkan Yard. Devam Ediyor - 

Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

 

Birol Yenal PEHLİVAN 
   

Unvan Görevi 

Devam 

Edip/Etmediği 

Sahip Olduğu 

 Pay Tutarı 

Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor - 

Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor - 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

AYH Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

Endeks Menkul Değerler A.Ş.  Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor - 

 
Şerif Hüseyin Yaltırık 

   

Unvan Görevi 

Devam 

Edip/Etmediği 

Sahip Olduğu 

 Pay Tutarı 

Agricommodity Tarımsal Emtialar Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Ediyor 140.000 

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor. - 

Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Devam Etmiyor. - 

 

14.5. 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 
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hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki 

uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi: 

Yoktur. 

14.6. 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:  

 

İPC Uygulanan 

Şahıs/Şirket 

İPC Uygulanmasına 

Neden Olan Eylem 

Eylemin Aykırılık 

Teşkil Ettiği 

Düzenleme 

Verilen 

İPC 

Tutarı 

(TL) 

Mehmed Nureddin 

ÇEVİK 

Yönetim Kurulu 

Başkanı 

24.10.2018 tarihli özel 

durum açıklaması ve 

21.11.2018 tarihli genel 

kurul toplantısında 

ayrılma hakkı fiyatının 

hatalı olarak duyurulması 

II-23.1 sayılı 

Önemli Nitelikteki 

İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve 

Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 10 uncu 

maddesi 

387.009 

Mehmet Dikkaya 

Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

24.10.2018 tarihli özel 

durum açıklaması ve 

21.11.2018 tarihli genel 

kurul toplantısında 

ayrılma hakkı fiyatının 

hatalı olarak duyurulması 

II-23.1 sayılı 

Önemli Nitelikteki 

İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve 

Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 10 uncu 

maddesi 

387.009 

Birol Yenal 

PEHLİVAN 

Yönetim Kurulu Üyesi 

24.10.2018 tarihli özel 

durum açıklaması ve 

21.11.2018 tarihli genel 

kurul toplantısında 

ayrılma hakkı fiyatının 

hatalı olarak duyurulması 

II-23.1 sayılı 

Önemli Nitelikteki 

İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve 

Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 10 uncu 

maddesi 

387.009 

Altınyağ Madencilik ve 

Enerji Yatırımları 

San.ve Tic.A.Ş. 

(Şirket) 

24.10.2018 tarihli özel 

durum açıklaması ve 

21.11.2018 tarihli genel 

kurul toplantısında 

ayrılma hakkı fiyatının 

hatalı olarak duyurulması 

II-23.1 sayılı 

Önemli Nitelikteki 

İşlemlere İlişkin 

Ortak Esaslar ve 

Ayrılma Hakkı 

Tebliği’nin 10 uncu 

maddesi 

387.009 

 

14.7. 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. 

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya 

ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından 

son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 
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14.9. 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. 

14.9.1. 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. 

14.9.2. 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. 

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER  

15.1. 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: 

Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan 

karar ile belirlenmektedir. 

Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci 

temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %5’i dağıtılabilir. 

30.06.2021 tarihi itibarıyla Genel Kurul’da alınan karar gereği Yönetim Kurulu Başkanına 

25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili’ne 11.000.-TL Huzur Hakkı ödemesi 

yapılmıştır. Genel Kurul kararına istinaden diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir 

ödeme yapılmamıştır.  

Şirket’in yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin Çevik, 24.05.2021 tarihinde yapılan 

Etiler Gıda’nın hisse devrine kadar olan süreçte Etiler Gıda’daki yönetim kurulu başkanlığı 

görevinden dolayı Genel Kurul kararı ile 12.000.-TL aylık net ücret almıştır.    

Yönetim Kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve üyeleriyle genel müdür, genel 

müdür yardımcısı gibi üst yöneticilere 30.06.2021 dönem sonuna kadar sağlanan ücret ve 

benzeri menfaatlerin toplam brüt tutarı 259.537 TL’dir.  

15.2. 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: 

Şirket 31.12.2020 tarihli son yıllık finansal tablolarında yönetim kurulu ve yönetimde söz 

sahibi olan personeli için 39.573 TL olmak üzere toplam 274.438,99 TL tutarında kıdem 

tazminat karşılığı ayırmıştır.  

30.06.2021 dönem sonu itibarıyla ayrılan toplam kıdem tazminatı karşılığı tutarı 358.319,42 

TL’dir. 

 



80 

 

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI 

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev 

süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler: 

 

Adı Soyadı 

 

Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Görev Süresi / 

Kalan Görev Süresi 

Mehmed Nureddin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı       

Yönetim Kurulu Başkan Yard. 

3 Yıl / 1 yıl  

Mehmet DİKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Yrd.    

Genel Müdür Yrd. / Genel Müdür  

3 Yıl / 1 yıl  

Birol Yenal PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi 3 Yıl / 1 yıl  

Yönetimde söz sahibi olan personel; 

Adı Soyadı 

 

Son 5 Yılda İhraççıda 

Üstlendiği Görevler 

Görev Süresi / Kalan 

Görev Süresi 

 

Şerif Hüseyin Yaltırık Risk ve Ticaretten Sorumlu Genel 

Müdür Yrd. 

yeni karar alınıncaya kadar 

16.2. 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 Üyeleri hariç olmak üzere, Üst yönetimin 4857 Sayılı İş Kanunu 

çerçevesinde doğan hakları mahfuz olmak üzere başkaca bir kanun ya da sözleşmeden doğan 

alacakları bulunmamaktadır. 

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları: 

Şirketimizin Yakın İzleme Pazarında yer alması nedeniyle Kurulca belirlenen Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olmayıp şirketimiz bünyesinde Denetimden 

Sorumlu Komite bulunmamaktadır. 

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun 

değerlendirilmesi hakkında açıklama: 

Şirketimizin Yakın İzleme Pazarında yer alması nedeniyle Kurulca belirlenen Kurumsal 

Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olmayıp şirketimizce uygulanmamaktadır. 

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi: 

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi ortaklık ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamakta olup 

bu bölüm Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanına doğrudan bağlı olarak çalışmakta ve 

yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna rapor 

hazırlayarak sunmaktadır. 

Yatırımcı ilişkileri bölümü: Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi 

ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamaktadır. 
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Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamaktadır. Genel kurul 

toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken 

dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer 

ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almakta ve 

Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere 

sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek 

ve izlemektedir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü: 

Adı Soyadı Unvanı Sahip Olduğu Lisans Tel. No E-mail 

Murat Kahveci 

Yatırımcı 

İlişkileri Bölüm 

Yöneticisi 

 

- SPL Düzey 3 

Lisansı  

- Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme 

Lisansı  

- Türev Araçlar 

Lisansı  

- Kredi 

Derecelendirme 

Lisansı 

0 232 3768451 murat.kahveci@altinyag.com.tr 

Erdal Hoşsezen 

Yatırımcı 

İlişkileri Bölüm 

Görevlisi (Mali 

İşler Md.) 

 

- 0 232 3768451 erdal.hossezen@altinyag.com.tr 

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER 

17.1. 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 İzahnamede yeralan finansal tablo dönemleri itibariyle ortalama personel sayıları 

aşağıda verilmektedir. 

Tarih Mavi Yaka  Beyaz Yaka  Toplam  

19.12.2018*  87  27  114  

31.12.2018  0  8     8  

31.12.2019  0  10    10  

31.12.2020  7 11  18 

30.06.2021 7 17 24 

Coğrafi bölge olarak personelin dağılımı İzmir ve Tekirdağ illerindedir.  

   * Şirket 19.12.2018 tarihinde yaptığı varlık satışıyla üretim tesislerini Sodrugestvo Grup 

şirketlerinden Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.’ne devretmiş ve 8 personeli kendi bünyesinde 

çalıştırmaya devam etmiştir. Kalan personelin satın alan firma bünyesinde istihdam edilmek 

üzere 19.12.2018 tarihinde şirket ile olan iş sözleşmeleri feshedilerek tüm özlük hakları aynı 

gün ödenmiştir. 
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17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları: 

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları 

opsiyonlar hakkında bilgi: 

Yoktur.  

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip 

oldukları opsiyonlar hakkında bilgi: 

Yoktur.  

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında 

bilgi: 

Yoktur.  

18. ANA PAY SAHİPLERİ 

18.1. 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: 

 

 

 

 

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

Son Durum İtibariyle 

(12/08/2021) 

14/07/2021 tarihli son 

Olağan Genel Kurul  

(TL) (%) (TL) (%) 

Mehmed Nureddin ÇEVIK 17.620.364,87 16,78 17.620.364,87 16,78 

Diğer  87.379.635,13 83,22 87.379.635,13 83,22 

TOPLAM 105.000.000,00 100,00 105.000.000,00 100,00 

Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi 

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ 

Adı Soyadı 

Son Durum İtibariyle 

(12/08/2021) 

14/07/2021 tarihli son 

Olağan Genel Kurul  

(TL) (%) (TL) (%) 

Mehmed Nureddin ÇEVİK 17.620.364,87 16,78 17.620.364,87 16,78 

Diğer  87.379.635,13 83,22 87.379.635,13 83,22 

TOPLAM 105.000.000,00 100,00 105.000.000,00 100,00 
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18.2. 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: 

Şirketin 105.000.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinde pay grubu ve mevcut paylara 

ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

 

Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı 

(TL) 

Sermayedeki 

Payı (%) 

Oy Hakkı 

Oranı (%) 

Mehmed Nureddin Çevik 17.620.364,87 16,78 16,78 

Diğer 87.379.635,13 83,22 83,22 

TOPLAM 105.000.000,00 100,00 100,00 

 

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi: 

 

Grubu Nama/ 

Hamiline 

Olduğu 

 

İmtiyazların türü 

(Kimin sahip olduğu)  

Bir Payın 

Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı 

(%) 

- Hamiline Yok 0,01 105.000.000,00 100,00 

   TOPLAM 105.000.000,00 100,00 

Şirketin 11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği;   

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-

28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların 

Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4. maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında şirketin 

beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde 

bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar 

payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm 

imtiyazlar kaldırılmıştır.  

Şirketin Esas Sözleşmesinin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması 

sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” 

başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9. maddesi, “Oy Hakkı ve Kullanılması” 

başlıklı 21.maddesi ile “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 28. maddesinin değişikliklerine 

ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylarının alınmasına 

müteakip 11.08.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 

onaylanmıştır. 05.11.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan tadil tasarısı, İzmir Ticaret 

Sicil Müdürlüğünce 14.12.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 22.12.2020 tarihli 10229 sayılı 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.  

Bu sebeple şirketin 11.08.2020 tarihinden itibaren (A) grubu payları üzerinde bulunan Kar 

Payı İmtiyazı, Oy Kullanma İmtiyazı ve Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı kalkmış 

olup bu tarihten itibaren payları üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.  
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18.4. 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: 

Yoktur. 

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek 

anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan 

gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: 

Şirket’in sermayesinde veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payı %5 ve fazlası olan 

gerçek kişi ortak konumunda bulunan Mehmed Nureddin Çevik olup aynı zamanda Şirket’in 

Yönetim Kurulu Başkanıdır.  

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER 

HAKKINDA BİLGİLER 

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla 

yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama: 

Şirketimizin ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamaları, Kamuyu 

Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayınlanan 01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-

31.12.2019, 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-30.06.2021 dönemlerindeki Finansal 

Tablo açıklamalarındaki 6 ve 7 nolu “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlıklı dipnotlarda 

verilmektedir.  

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında 

bilgi: 

Şirketimizin ilişkili taraf işlemlerine konu olan kira, faiz, hizmet vb.satışları net satış hasılatı 

bünyesine girmemektedir. 

20. DİĞER BİLGİLER 

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler 

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 TL olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 

30.000.000.000 adet paya bölünmüştür.  

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL’sı olup bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari 

değerde hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.  

Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde 

yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya ve pay 

ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce 

izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak 
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suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  

Şirketin 11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği; 

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-

28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların 

Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4.maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında şirketin 

beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde 

bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar 

payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm 

imtiyazlar kaldırılmıştır. 

Şirketin Esas Sözleşmesinin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması 

sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” 

başlıklı 6.maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesi, “Oy Hakkı ve Kullanılması” 

başlıklı 21.maddesi ile “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 28.maddesinin değişikliklerine 

ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylarının alınmasına 

müteakip 11.08.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 

onaylanmıştır. 

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 

sistemine geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000 TL’sı olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 

30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. 

Şirketin 08.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği; 

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki 

kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye 

tavanı geçerlilik süresi de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde 

güncellenmiştir.  

Bu amaçla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine 

ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylarının alınmasına 

müteakip 08.12.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. 

20.3. 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: 

Şirketin ayni olarak ödenen sermayesi bulunmamaktadır. 

Finansal tablo dönemleri itibariyle, dönem başı ve dönem sonundaki fiilî dolaşımdaki pay 

sayıları; 
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İzahnamede Yer Alan Finansal Tablo Dönemleri İtibariyle Dönem Başı ve Dönem 

Sonundaki Fiili Dolaşımdaki Pay Sayısı  

  01.01.2018  01.01.2019  01.01.2020  

31.12.2020  

01.01.2021  

30.06.2021    31.12.2018  31.12.2019  

Dönem Başı  38.806.396,63  83.839.725,40  84.363.272,81  84.864.167,00 

Dönem Sonu  83.839.725,40  84.363.272,81  84.864.167,00 84.721.402,56 

 

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 

20.5. Varantlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile 

değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim 

veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi: 

Yoktur. 

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile 

opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon 

hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi: 

Yoktur. 

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye 

artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve 

pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: 

Şirketin 11.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği; 

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan II-

28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların 

Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4.maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında şirketin 

beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde 

bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar 

payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm 

imtiyazlar kaldırılmıştır. 

Şirketin Esas Sözleşmesinin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması 

sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” 

başlıklı 6.maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesi, “Oy Hakkı ve Kullanılması” 

başlıklı 21.maddesi ile “Kârın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 28.maddesinin değişikliklerine 

ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylarının alınmasına 

müteakip 11.08.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 

onaylanmıştır. 

Bu sebeple şirketin 11.08.2020 tarihinden itibaren (A) grubu payları üzerinde bulunan Kar 

Payı İmtiyazı, Oy Kullanma İmtiyazı ve Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı kalkmış 

olup bu tarihten itibaren payları üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.  

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış 

suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu 

olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar: 

Yoktur.  
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20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda 

hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun 

bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 

Şirketin Halka Açık Payları payları Borsa İstanbul A.Ş. Yakın İzleme Pazarı’nda işlem 

görmektedir. İş bu izahname kapsamında ihraç edilecek halka açık paylar için de Borsa 

İstanbul A.Ş. aynı pazarında işlem görmek üzere ilave kotasyon başvurusu yapılacaktır.  

Payları Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları 

nedeniyle ihraç edecekleri payları, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret 

Sicili’ne tescil edilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın 

Borsa kotuna alınır. (Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi Madde 41) 

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka 

açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından 

gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları 

hakkında bilgi: 

Yoktur.  

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler: 

Şirketin Esas Sözleşmesi’nin tam metni ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç 

Yönergesine şirketin internet sitesi www.altinyag.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nun internet sitesi www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.  

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç 

ve faaliyetleri: 
Şirketin Amaç ve Faaliyetleri, Esas Sözleşmemizin “Şirketin Amaç ve Konusu” başlıklı 3. 

maddesinde düzenlenmiştir. Şirket’in amaç ve konusu başlıca şunlardır: 

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; 

a-)Gayrimenkul, madencilik, gıda, tekstil her türlü kara , hava ve deniz taşımacılığı ,motorlu 

her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca  

belirlenecek şirketlere  iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve 

idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, 

yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde 

olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak, 

b-)Gayrimenkul yatırımları alanında;  

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya 

kiralanan gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü  kiraya 

vermek veya  her türlü işletmek. 

c-)Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat 

acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm 

faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, 

satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili 

mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak 

ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. 

http://www.altinyag.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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d)Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, 

kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu 

faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette 

bulunmak. 

   - Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak 

çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş 

Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri 

aramak bulmak işletmeleri işletmek işlettirmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak 

işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, deviretmek, 

kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç 

edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı 

ve pazarlamasını yapmak. 

   - Her Türlü demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimuan gibi madenleri 

çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama 

ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı 

almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf 

etmek, 

   - Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak 

çıkartmak, her türlü madenin tenor  zenginleştirme tesisleri  kurmak, maden arama 

ocaklarının  işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, 

mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek. 

   - Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham 

ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini 

yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji 

ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların 

üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek, 

e)Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, 

kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu 

faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette 

bulunmak. 

f)Medikal ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtımı ile bu ürünleri almak, satmak, ithal etmek, 

ihraç etmek ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak 

g) Yerli ve yabancı her türlü motorlu, hava,deniz,kara taşıtlarının üretim, onarım, bakım, 

yedek parça ve aksesuarlarını imal etmek; satmak; ithalat ve ihracatını yapmak; ticaretini 

yapmak; kiralamak;  acente bayilik ve mümesilliğini almak,toptan ve perakende ticaretini 

yapmak; oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek; her türlü oto yedek   parçalarını 

yurtdışındaki ve yurtiçindeki  imalatçı firmaları ile anlaşmalar yaparak bu firmaların 

mümessilik, distribitörlük ve acenteliklerini yapmak. 

h) Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve rafine 

etmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. 

Gliserin üretmek, almak, ithal etmek, ihraç etmek. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağları 

distilasyona tabi tutmak. Sabun imal etmek, almak, satmak, ihraç etmek. Yukarıda yazılı 
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mamüllerle ilgili hammaddelerini, artıklarını almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Yem ve 

ambalaj sanayii ile iştigal etmek. 

i) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı 

enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, 

elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının sözkonusu mevzuat çerçevesinde, üretilen 

elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest 

tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve 

yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. 

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak 

suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer 

ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu 

çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak ilgili kanun, 

yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış 

şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve 

serbest tüketiciler) elektrik,- buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili 

fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz 

türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve 

tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, 

devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, 

üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da 

TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler 

çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve 

yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, 

- Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun ( enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum 

bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, 

pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, 

saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar kullanılmak 

suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak 

üzere biodizel, biyogaz vb. ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, 

tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, 

kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, 

yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde 

gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek 

çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu 

hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını 

yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların 

toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş 

şirketlere iştirak etmek, 

j) Hayvani ve nebati menşeli sıvı, sertleştirilmiş veya emülza nebati ve hayvani her çeşit yağ 

ihtiva eden ürünlerin üretimi ve bu üretim dolayısı ile elde edilen yan ürünlerin 

değerlendirilmesi, dondurulması, sabun, deterjan, asit yağları, sıvı sertleştirilmiş yağ asitleri, 

başka maddelerin de ilavesi ile yağdan yapılan mamüller, küspeden hayvan yemleri ve nebati 

ve hayvansal protein üretimi, 

k) Balık ve deniz ürünlerinin avlanması, üretilmesi, değerlendirilmesi ve bunların ticareti, 

balık ve deniz ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen yan ürünlerin özellikle balık 
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unu, balık yağı üretimi ve artıklarının değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili tesislerin 

kurulması, kiralanması ve işletilmesi, 

Yem yan sanayi ile ilgili ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi ve yem fabrikalarının  

kurulması, deniz ürünlerinin avlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili deniz araçlarının satın 

alınması, kiralanması ve ortak olarak işletilmesi, soğuk hava deposu kurulması, her çeşit gıda 

muhafazası ve gıda dondurması tesisleri kurulması ve işletilmesi, 

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel 

kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak, 

Hayvani ve nebati menşeli yağ ihtiva eden ürünlerin insani kullanım amacıyla 

rafinasyonunun yapılması, üretilen, rafine edilen yağ ve yağ asitlerine başka maddelerin de 

ilavesi ile yumuşak kapsüller üretilmesi, şişelenmesi, ambalajlanması ve üretilen mal ve 

değerlerin yurtiçi ve yırtdışı piyasalarda satışının yapılması ve işletme faaliyetleri için gerekli 

her türlü malların yurtiçinden veya yurtdışından doğrudan veya bilvasıta sağlanması, 

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü işbirliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, 

fabrika, depo, acentelik, mümessillik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, 

ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek. 

Yukarıda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve 

isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli 

açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik eylemek, keza leyh ile aleyhde 

rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek. 

Yukarıda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile 

ilgili başka işlere girişilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile  konu 

gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 

rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve 

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket; 

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 

hükmü saklı tutulmak üzere; 

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak 

şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir,  gerektiğinde de  bu özelliğe sahip 

iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, 

işletme rehni verebilir. 

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan  hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, 

ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş bulunan 

tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve 

diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymeti satın alabilir. 
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1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya 

başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir. 

2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata  uygun olarak iktisap edebilir; bunlar 

üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi 

gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkalarına yaptırabilir. Gayri 

menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, 

tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin 

alabilir ve verebilir. 

İşlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket 

lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin 

ve ipoteği fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayrı menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine 

rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun 

olarak ayni ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız 

bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir 

ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya 

verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri 

inşaatı yapabilir, yaptırabilir  ve pazarlayabilir. 

Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her 

türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinalarını temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları 

yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve 

kiraya verebilir. 

3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya 

teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir. 

4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir. 

5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz 

ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how ) ve lisans 

anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, 

makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları 

yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve 

kiraya verebilir. 

Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve 

uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir. 

6) Şirket, SPKn. madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. 

Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış 

yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket’in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek 

olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

etmeye-cektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak 

ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır. 
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20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri: 

Esas Sözleşmenin 9’uncu maddesine göre yönetim kurulu: 

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları; 

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) 

üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek yeni üye yerine 

seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.  

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. 

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri 

mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin 

nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri 

konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu  3 üyeden oluşursa 2’sinin, 4 üyeden oluşursa 3’ünün, 5 üyeden oluşursa 

3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün, 7 üyeden oluşursa 4’ünün,  8 üyeden oluşursa 5’inin, 9  

üyeden oluşursa 5’inin iştirakiyle toplanır. 

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2’sinin, 4 üyeden oluşursa 3’ünün, 5 

üyeden oluşursa 3’ünün, 6 üyeden oluşursa 4’ünün, 7 üyeden oluşursa 4’ünün,  8 üyeden 

oluşursa 5’inin, 9  üyeden oluşursa 5’inin  aynı yönde oy kullanması yeterlidir. 

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü 

teknolojik yöntemle iştirak edebilir. 

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak 

Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik 

ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini 

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 

toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya 

destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını 

Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi 

istifa etmiş sayılır.  

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime 

ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.  

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. 
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9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu; 

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili 

seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. 

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim 

Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her 

zaman değiştirebilir. 

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 bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma 

esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. 

Esas sözleşmenin 10’uncu maddesine göre: 

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu 

Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye 

piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır. 

Esas sözleşmenin 11’inci maddesine göre: 

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. 

Esas sözleşmenin 12’inci maddesine göre Şirket’in temsil ve ilzamı: 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için bunların, şirket ünvanı altına konulmuş Yönetim Kurulu üyelerinden iki kişinin imzasını 

taşıması gerekir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesi 

kapsamında devredebilir. Bu suretle yapılacak devirlerde yetkilerin sınırı ve kapsamı Yönetim 

Kurulu tarafından tayin ve keyfiyet Ticaret Siciline tescil ve ilan edilecektir. 

Esas sözleşmenin 13’üncü maddesine göre Yönetim Kurulu’nun yetkileri: 

Kanunda ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurul’ca karar alınması zorunlu olan 

tasarruf ve muameleler dışındaki her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu 

kapsamda olmak üzere; 

a) Şirketin idaresi ile hissedarlara ve üçüncü şahıslara karşı veya mahkemeler ve resmi 

merciler huzurunda temsili Yönetim Kurulu’na aittir. 

b) Yönetim Kurulu şirketin idare ve temsili işlerinin tamamı veya bir kısmını üyeleri 

arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ve pay sahipleri arasından veya dışından 

tayin edeceği bir veya birkaç müdüre verebilir. Murahhas üye veya üyelerle müdür veya 

müdürlerin ücret, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bunların 

azline de yetkilidir. 



94 

 

c) Yönetim Kurulu görev süresini aşmak veya aşmamak üzere müdürler alabilir, azledebilir. 

d) Şubeler açmak, kapatmak, acentelikler ve mümessillikler vermek, geri almak Yönetim 

Kurulunun yetkisi içindedir. 

e) Mahkemelerde ve gerçek ve tüzel kişiler nezdinde şirketi temsil edecek yetkileri belirlemek 

Yönetim Kuruluna aittir. 

f) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31.maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim 

Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın 

öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı ve 

teminatsız tahvil, bono ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme 

yetkisine sahiptir. 

Esas sözleşmenin 14’üncü maddesine göre: 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine verilecek aylık ücret ve huzur hakkı Genel Kurulca 

tespit edilir. 

Komite veya Komisyon Teşkili: 

Şirket Esas Sözleşmesi Madde 33: Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk 

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 

düzenlemelerine uyulur.  

Şirketin Yakın İzleme Pazarında yer alması nedeniyle Kurulca belirlenen Kurumsal Yönetim 

İlkelerinin uygulanması zorunlu olmayıp şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulacak Komiteler bulunmamaktadır. 

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında 

bilgi: 

İş bu izahnamenin 18.3 üncü maddesinde belirtildiği gibi Şirketin 14.07.2021 tarihli Olağan 

Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. 

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar: 

Esas sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” konulu 6. maddesinde yer aldığı üzere; 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun 

olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı ve itibari 

değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını 

sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve 

pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi 

pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
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Esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 17. maddesi kapsamında, Şirket’in imtiyaz 

öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi önemli nitelikte 

işlem sayılmakta olup; önemli nitelikteki işlemlere ilişkin karar alınması ve bu işlemlerde 

bulunulması ile önemli nitelikteki işlemler sonucunda ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin 

usul ve esaslar SPK’nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve 

Ayrılma Hakkı Tebliği’nde düzenlenmiştir. 

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile 

toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi: 

Esas Sözleşme’nin Genel Kurul başlıklı 17’inci maddesine göre: 

Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin 

hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde yılda en az bir defa toplanır. Sermaye 

Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine 

ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul 

toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.  

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesi uyarınca gündemde yazılı hususlar 

incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirket işlerinin 

gerektirdiği  hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede  yazılı hükümlere göre toplanır 

ve gerekli kararları alır. 

- Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi; 

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak 

tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz 

öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan 

çıkması SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem 

sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı 

gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için 

bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki 

işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin 

çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem 

genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet 

gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında 

okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel 

kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün 

yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, 

oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.  

- İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi; 

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 

aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum 

kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul 

onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili 

kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel 

kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu fıkrada belirtilen durumlar için yapılacak 

genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile 

karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel 

kurul kararları geçerli sayılmaz.  

- Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım; 
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Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527‘nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim 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. 

Esas Sözleşme’nin 18’inci maddesine göre: 

Genel Kurul şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

Esas Sözleşme’nin Genel Kurul başlıklı 19’uncu maddesine göre: 

Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması şarttır. 

Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçersizdir. 

Esas Sözleşme’nin Genel Kurul başlıklı 20’inci maddesine göre: 

Genel Kurul  toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  

Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Türk Ticaret Kanununun 

421. maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında 

Türk Ticaret kanununun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. 

Önemli İşlerin Genel Kurulda Görüşülmesi ve İlişkili Taraf İşlemleri ve Rehin İpotek 

verilmesinin Genel Kurulda görüşülmesi kapsamında yapılacak genel kurul toplantılarında ve 

alınacak genel kurul kararlarında toplantı nisabı aranmaz toplantıya katılıp oy hakkı 

bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. 

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi: 

Yoktur. 

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar: 

Şirket esas sözleşmesinde pay devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Pay 

devri Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre 

yapılacaktır.   

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen 

koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi: 

Yoktur. 
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21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 

 
Sözleşme 

Adı  
Sözleşme 

Tarihi  
Sözleşmenin 

Tarafları  
Sözleşmenin 

Konusu  
Sözleşmenin 

Süresi  
Sözleşmenin Tutarı  

Hizmet 

Alım 

Sözleşmesi  
21.05.2020  

Batı Trakya 

Madencilik 

A.Ş.  

Batı Trakya 

Madencilik 

tesislerinde kömür 

yıkama ve 

zenginleştirme 

faaliyeti hizmeti  

1 Yıl  

İşlenen tüvenan kömür 

miktarına göre sözleşmedeki 

birim fiyatlar ile hakediş usulü 

belirlenmektedir.   

Kömür 

Satış 

Sözleşmesi  
05.02.2021  

Çan 2 Termik 

A.Ş.  

Tüvenan ve 

Zenginleştirilmiş 

Kömür Satışı  

5 Yıl  
  

Yıllık 200.000 ton olmak üzere 

1 milyon ton (ilave 1 milyon 

ton opsiyonlu)  

Kömür 

Alım 

Sözleşmesi 

31.05.2021 

Ento 

Madencilik 

İnşaat San.ve 

Tic.A.Ş. 

Zenginleştirilmiş 

ve Kırılmış Linyit 

Kömür Alımı 

7 Ay 

Sözleşmeye esas toplam tanoj 

70.000 ila 105.000 Ton 

olacaktır. Fiyat alınan numune 

sonucunda Kcal bazında 

hesaplanmaktadır. 

 

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA 

BİLGİLER 

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin 

bağımsız denetim raporları: 

Şirket'in Kurul'un muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan bağımsız 

denetimden geçmiş 30.06.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 hesap dönemlerine ait 

finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına ve kamuya en son açıklanan 

30.06.2021 tarihli denetimden geçmiş raporlara Şirket internet sitesi (www.altinyag.com.tr) 

ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu internet sitesi  (www.kap.gov.tr)'den ulaşılabilir. 

22.2. 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: 

Şirket’in 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 ve 30.06.2021, dönemlerine ilişkin finansal 

tablolarının bağımsız denetimlerini gerçekleştiren kuruluşların unvanı ve bağımsız denetim 

görüşleri aşağıda verilmektedir.  

31.12.2018 ve 31.12.2019 finansal tablo dönemleri itibarıyla bağımsız denetim şirketinde 

yaşanan sorumlu ortak ve baş denetçi değişimi, bağımsız denetim şirketinin kendi içinde 

yaptığı görev dağılımı nedeniyle oluşmuş olan rutin bir değişim olup herhangi bir özellik 

içermemektedir. 

Tarih 
Bağimsiz Denetim 

Kuruluşu 
Adres 

Sorumlu Ortak 

Baş Denetçi 
Görüş 

30.06.2021 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl - 

31.12.2020 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 
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31.12.2019 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 

31.12.2018 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Birgül Erdoğan 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 

 

30.06.2021 tarihli finansal tablolar ile ilgili görüşü: 

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ("Şirket") ve bağlı 

ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 30 Haziran 2021 tarihli ilişikteki konsolide finansal durum 

tablosunun, aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile diğer açıklayıcı 

dipnotlarının ("ara dönem finansal bilgiler") sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket 

yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standart'ı 34 "Ara Dönem 

Finansal Raporlama" Standartı'na ("TMS 34") uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir 

biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz 

konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. 

Sınırlı Denetimin Kapsamı 

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem 

Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi 

Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem özet finansal 

bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere 

ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin 

uygulanmasından oluşur. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız 

Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş 

bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara 

dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde 

belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu 

sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2020 tarihli finansal tablolar 

ile ilgili görüşü: 

Sınırlı Olumlu Görüş  

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") ve 

bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 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, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların 

muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 

2020 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.  
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Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı  

Grup madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da 

bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde 

yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanları 20.000.000 TL + 

KDV bedelle satın almıştır. Grup, kendi yaptığı hesaplamalara göre ilgili arazi ve makinelerin 

maliyet değerlerini belirleyerek muhasebe kayıtlarına almış olup ilgili hesaplamaya ilişkin 

tarafımızca yeterli bilgi temin elde edilememiştir.Bu sebeple finansal tablolarda bahse konu 

sabit kıymetlere ilişkin hesaplanan amortisman tutarı ve bu sabit kıymetlerin herhangi bir 

değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadıkları hakkında denetim kanıdı elde edilememiştir. 

Grup'un, Çiğli A.O.S.B'de bulunan tüm gayrimenkul, makine parkı ve demirbaşlarını 

devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 

yolladığı talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 

incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle 

yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil 

Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 

14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Grup'a 1.162.307 USD (8.531.914 TL) masraf 

bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın borcundan mahsup edeceğini bildirilmiştir. Finansal 

tablolarda uzun vadeli diğer alacak olarak sınıflandırılan Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret 

A.Ş'den olan alacak için bahsi geçen masraf bedel yansıtmasıyla ilgili herhangi bir düzeltme 

kaydı bulunmamaktadır. 2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı (Devamı) Yaptığımız bağımsız 

denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye 

Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun 

olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun 

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan 

bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat kapsamındaki etiğe 

ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde 

ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli 

ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2019 tarihli finansal tablolar 

ile ilgili görüşü: 

31.12.2019 tarihli finansal tabloların 2 kez yayımlanmasının nedeni, bağımsız denetim 

şirketinin finansal raporları Kap girişi imza aşamasında Denetim Türü ve Görüş türünü 

sehven hatalı girmesi nedeniyle düzeltilerek tekrar yayımlanmıştır. Finansal tabloların 

içeriğinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  

Sınırlı Olumlu Görüş 

Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” 

olarak anılacaktır) 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. 
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Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların 

muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 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. 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında 

yer alan toplam 7.165.071 TL tutarında vadesi geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, 

ilgili bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte olup ilişikte yer alan konsolide finansal 

tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin 

geçmiş olması ve karşılığında herhangi bir teminat bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın 

tahsil edilebilirliliği ile ilgili tarafımızca kanaat oluşturulamamıştır. 

Grup 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolarda 4 Eylül 2019 tarihinde bağılı ortaklık 

alımı sonucu şerefiye olarak muhasebeleştirdiği 1.099.398 TL tutarın değer düşüklüğüne 

uğrayıp uğramadığı konusunda yeterli denetim kanıdı elde edemediğimizden görüş 

verememekteyiz. 

31.12.2019 tarihli finansal tablolarda diğer borçlar hesabı altında gösterilen 680.174 TL tutara 

ait yeterli bağımsız denetim kanıdı elde edilememiş olup, söz konusu hesap bakiyesi ile ilgili 

olarak görüş oluşturulamamıştır. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki 

sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile 

konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere 

uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat 

kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 

sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün 

oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz 

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 31.12.2018 tarihli finansal tablolar 

ile ilgili görüşü: 

Sınırlı Olumlu Görüş 

Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” 

olarak anılacaktır) 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, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konuların 

muhtemel etkileri hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 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 
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Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde 

sunmaktadır. 

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı 

Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında 

yer alan toplam 17.791.021 TL tutarında vadesi geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, 

ilgili bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte olup ilişikte yer alan konsolide finansal 

tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin 

geçmiş olması ve karşılığında herhangi bir teminat bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın 

tahsil edilebilirliliği ile ilgili tarafımızca kanaat oluşturulamamıştır. 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki 

sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların 

Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile 

konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere 

uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat 

kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 

sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün 

oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

22.3. 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: 

Yoktur. 

22.4. Proforma finansal bilgiler: 

Yoktur. 

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu: 

Yoktur. 

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan 

kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri 

itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi: 

Şirketin kar dağıtım politikası; 
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Kar Dağıtım Politikası: 

Şirketimiz Kar dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile Esas 

Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında Şirket’in yatırım ve finansal 

planlamaları, mali durumu ve piyasalardaki gelişmeler gözetilerek belirlenmiştir.  

Şirketin dönem kâr’ından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri, Vergi Mevzuatı ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlar ile 

Esas Sözleşmemizin Kâr Dağıtımı ile ilgili maddeleri kapsamında ayrılması gereken yasal 

yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılabilecek kâr belirlenir. 

Şirketimiz tarafından, yönetim kurulumuzun genel kurula önereceği kâr dağıtım teklifi ile 

Genel Kurul’da alınacak karar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Vergi mevzuatına 

uymak şartıyla dağıtılabilir kâr’ın asgari %10’u oranında kâr payının, nakit veya bedelsiz pay 

şeklinde dağıtılması temel ilke olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu politika, şirket yönetim 

kurulunun, yurtiçi, yurtdışı, bölgesel veya sektörel ekonomik gereklilikler çerçevesinde 

alacağı kararı doğrultusunda, Genel Kurul’un onayından geçirilmek suretiyle değiştirilebilir.  

Kâr payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak veya kısmen nakit, kısmen bedelsiz 

hisse senedi olarak yönetim kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Kâr payı dağıtımında hisse paylarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.  

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine 

bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Kâr dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi 

sonuna kadar olacak bir tarihte Genel Kurul Toplantısında tespit edilir. 

Kâr payı, genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle 

ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça 

yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararları ile 

diğer yasal mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin ilgili maddeleri 

ile genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla 

yönetim kurulu tarafından Kar Payı avansı dağıtabilir. 

Kâr Dağıtımına İlişkin Alınan Kararlar 

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Dönem kâr’ının geçmiş yıl 

zararları mahsubunda 

kullanılmasına ilişkin alınan 

yönetim kurulu kararı 

14.07.2021 tarihli Olağan 

Genel Kurul’da onaylanmıştır 

Dönem kâr’ının geçmiş yıl 

zararları mahsubunda 

kullanılmasına ilişkin alınan 

yönetim kurulu kararı 

11.08.2020 tarihli Olağan 

Genel Kurul’da onaylanmıştır. 

Dönem zararı nedeniyle kar 

dağıtımı yapılmamasına ilişkin 

alınan yönetim kurulu kararı 

08.08.2019 tarihli Olağan 

Genel Kurul’da onaylanmıştır. 
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2018 Yılı Kâr Dağıtımı  

Şirket Yönetim Kurulunun 12.06.2019 tarih, 6/2 sayılı aşağıda yer alan kararı 08.08.2019 tarihli 

yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. 

“Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu 

dönemde zarar oluştuğundan kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine,oy birliği ile karar 

verilmiştir.” 

2019 Yılı Kâr Dağıtımı  

Şirket Yönetim Kurulunun 14.07.2020 tarih, 7/2 sayılı aşağıda yer alan kararı 11.08.2020 tarihli 

yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. 

“Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu 

dönem karının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı 

dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” 

2020 Yılı Kâr Dağıtımı  

Şirket Yönetim Kurulunun 18.06.2021 tarih, 6/2 sayılı aşağıda yer alan kararı 14.07.2021 tarihli 

yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. 

“Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu 

dönem karının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı 

dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.” 

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili 

mevzuat uyarınca saptanır. 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif 

amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonar geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen 

dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tesbit olunan karı aşağıda yazılı 

şekilde ve nisbetlerde dağıtılır. 

Kâr Dağıtımına İlişkin Alınan Kararlar 

Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Dönem kâr’ı alınan 18.06.2021 

tarihli yönetim kurulu kararı ile 

geçmiş yıl zararları 

mahsubunda kullanılmış ve kâr 

dağıtımı yapılmamıştır. 

Dönem kâr’ı alınan 14.07.2020 

tarihli yönetim kurulu kararı ile 

geçmiş yıl zararları 

mahsubunda kullanılmış ve kâr 

dağıtımı yapılmamıştır. 

Dönem zararı nedeniyle, 

12.06.2019 tarihli alınan 

yönetim kurulu kararı ile kâr 

dağıtımı yapılmamıştır. 
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Genel Kanuni Yedek Akçe 

  a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Kâr Payı  

  b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki 

kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır. 

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra; 

  c) birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine 

payları oranında dağıtılır. 

  d) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit 

olarak dağıtılır. 

  e) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %5’e kadar kısmı Yönetim Kurulu’nun 

tesbit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr 

payı ödeme tarihinden geç olamaz. 

  f) Geriye kalan net kâr’ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen 

olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir. 

Genel kanuni yedek akçe 

  g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 

oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci 

fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için 

belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi 

sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş 

vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Şirket esas sözleşmesinin Karın Dağıtım Tarihi başlıklı 29’uncu maddesi hükümlerince kâr dağıtım 

tarihi ve şekli: 

Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek 

Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme 

hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. 

22.7. 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: 
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Altınyağ’ın Taraf Olduğu Davalar ve Takipler 

Altınyağ Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler 

Davacı 

Taraf Davalı Taraf 

Mahkeme 

Dosya No Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama 
 

Altınyağ 

Kombinaları 

A.Ş. 

 

Murat 

Değirmenciler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karşıyaka 

2.Ağır Ceza 

Mahkemesi 

2014/146 E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim 

Sistemleri 

Banka ve Kredi 

Kurumlarının 

araç olarak 

kullanılması 

 

 

 

 

 

 

Kamu davası  

(Ceza dosyası) 

Maddi hukuka 

dair bir sonucu 

yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

Mahkeme 26.03.2015 tarihinde 

sanığın nitelikli 

dolandırıcılıktan beraatine, 

resmi belgede sahtecilik 

suçundan ise mahkumiyetine 

karar vermiştir. Karar Nitelikli 

dolandırıcılık suçundan beraat 

verilmiş olması sebebiyle 

temyiz edilmiştir ve temyiz 

incelemesinin sonuçlanması 

beklenmektedir.  

 

Altınyağ 

Madencilik ve 

Enerji 

Yatırımları 

San.ve Tic.A.Ş. 

İzmir Çiğli 

Vergi Dairesi 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzmir 1.Vergi 

Mahkemesi 

2021/584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Esaslara 

Alınma 

İşleminin İptali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddi hukuka 

dair bir sonucu 

yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2020 günlü 2020-A-

4055/11 sayılı vergi inceleme 

raporuna istinaden Altınyağ 

Madencilik Ve Enerji 

Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. 

özel esaslara tabi mükellefler 

listesine alınmış ve tarafımızca 

bu işlemin iptali için dava 

ikame ettirilmekle şu aşamada 

davalı idare savunma 

dilekçesini vermiş olup dosya 

incelemesi devam etmektedir.  

 

Altınyağ Aleyhine Açılmış Davalar ve Yapılan Takipleri 

Davacı 

Taraf Davalı Taraf 

Mahkeme 

Dosya No Yıl Konusu Risk Tutarı Gelinen Aşama 
Ebru Arslan Altınyağ 

Kombinaları 

A.Ş. 

İstanbul 

Anadolu 9.İş 

Mahkemesi 

2017/592 E. 

İşçilik Alacağı 52.000 TL  

 

 

Dosyada tanıklar dinlenmiş, 

bilirkişi raporu verilmiştir. 

Raporda davacının  

12.612,94 TL Kıdem Tazminatı 

6.014,13 TL İhbar Tazminatı, 

7.323,20 TL Fazla mesai ücreti, 

3.802,04 TL Yıllık İzin alacağı 

olduğu belirtilmiştir.  

Şirketimiz tarafından rapora 

itiraz edilmiştir. Mahkeme 

itirazı dikkate almamış ve 

21.07.2020 tarihli duruşmada 

dosyayı karara çıkarmıştır. 

Karar şirketimiz tarafından 

istinaf edilmiştir. 

Ayrıca davacı taraf, şirket 

aleyhine İstanbul Anadolu 1. 

İcra Müdürlüğü’nde 

2020/133883 E. sayılı icra 
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takibi açmış ve şirketimiz 

tarafında söz konusu icra 

dosyasına 01.09.2020 tarihinde 

52.000 TL depo edilmiştir.  

Bu tutar istinaf incelemesi 

sonuçlanıncaya kadar 

şirketimiz ve davacı tarafça 

çekilemeyecektir. 

Bu aşamada istinaf 

incelemesinin sonuçlanması 

beklenmektedir. 

Murat Baran  Altınyağ 

Kombinaları 

A.Ş. 

Karşıyaka 3.İş 

Mahkemesi 

2019/296 E. 

İşe İade davası 28.000 TL Dosya karara çıkmış ve  

Mahkemece davacının davası 

kabul edilerek müvekkil 

aleyhine 12 brüt maaş sendikal 

tazminat ile 4 aylık boşta geçen 

süreye ait ücrete 

hükmedilmiştir. Karar 

tarafımızca istinaf edilmiştir. 

İstinaf mahkemesi kararı 

lehimize bozmuştur. Bozma 

sonrası Mahkeme, dosyayı 

bilirkişiye vermiştir. Bilirkişi 

raporu gelmiş ve tarafımızca 

rapora itiraz edilmiştir. 

İtirazlarımız nedeniyle dosya 

yeniden ek rapor tanzimi için     

bilirkişiye verilmiş, yasal 

süresinde beyanlarımız 

mahkemesine iletilmiştir. Bu 

meyanda şu aşamada Tek Gıda 

İş Sendikasına müzekkere 

yazılarak, 25.10.2017 tarihinde, 

6 ay önce ve 6 ay sonrasında 

davalı şirkette çalışan sendikalı 

işçilerin isimleri ve sayılarının 

bildirilmesi ve SGK'ya 

müzekkere yazılarak, müvekkil 

şirketteki Ekim 2017 tarihli 

dönem bordrolarının 

gönderilmesi istenilmiş 

tarafımızca beyan dilekçesi 

ibraz edilmiştir. Hakim 

değişikliği nedeniyle duruşma 

13.10.2021 tarihine 

bırakılmıştır. 

 

Soner 

Gürarslan  

Altınyağ 

Kombinaları 

A.Ş. 

Karşıyaka 4.İş 

Mahkemesi 

2017/554 E. 

İşe İade davası 28.000 TL Dosya karara çıkmış ve  

Mahkemece 13/06/2019 günlü 

duruşmada feshin sendikal 

gerekçe ile yapıldığından 

bahisle aleyhimize 12 brüt 

maaş sendikal tazminat ile 4 

aylık boşta geçen süreye ait 

ücrete hükmetmiştir. Karar 

tarafımızca istinaf edilmiştir. 

İstinaf Mahkemesi 

itirazlarımızı haklı bulmuş olup 

bu aşamada yeniden yargılama 

yapılmaktadır. Gerekli belgeler 
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toplandıktan sonra dosya 

bilirkişiye verilmiş tarafımızca 

yasal süresi içerisinde beyanda 

bulunulmuştur. Duruşma günü 

13.10.2021 tarihindedir. 

 

Döndü Şenel  Altınyağ 

Kombinaları 

A.Ş. 

İstanbul 

Anadolu 16.İş 

Mahkemesi 

2017/753 E. 

İşçilik 

Alacakları 

davası 

35.000 TL Dosyada tanıklar dinlenmiş, 

bilirkişi raporu dosyaya 

sunulmuştur. Rapor, şirketler 

arasında organik bağ 

olduğundan bahisle Altınyağ’ı 

da kapsar şekilde aleyhe 

gelmiştir. Raporda davacının 

5.775,16 TL kıdem, 2.438,52 

TL ihbar tazminatı, 26.745,11 

TL fazla mesai, 1.989,94 TL 

yıllık izin alacağı olduğu 

belirtilmiştir. Tarafımızca 

kapora itiraz edilmiştir. 

Mahkemece yeniden bilirkişi 

incelemesi yapılmasına karar 

verilmiş olmakla yasal süresi 

içerisinde itirazlarımız 

bildirilmiş dosya 19.01.2021 

tarihinde kısmen kabul edilerek 

davacının Net 4.962,60-TL 

Kıdem Tazminatı, Net 

2.171,19-TL İhbar Tazminatı, 

Net -1.989,95TL Yıllık İzin 

Alacağı, Net 5.456,47TL Fazla 

Çalışma Alacağı olduğu 

belirlenmiştir. Karar 

tarafımızca istinaf edilmiştir. 

Bu aşamada istinaf 

incelemesinin sonuçlanması 

beklenmektedir. 

 

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler: 

Yoktur. 

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

23.1. 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. 

(Adet) 

Pay 

Sayısının 

Grup Pay 

Sayısına 

Oranı (%) 

Bir Payın 

Nominal 

Değeri 

 (TL) 

Toplam 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı 

(%) 

- Hamiline Yok 17.000.000.000 - 0,01 170.000.000 161,904 

     TOPLAM 170.000.000 161,904 
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300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan 

çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %161,904 oranında 

170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na çıkarılacak ve sermaye artışı, 

mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmadan yapılacaktır. 

İş bu sermaye artırımında borsada işlem görmeyen paylara karşılık pay sahiplerine "borsada 

işlem görmeyen" nitelikte (ISIN: TREALYG00029) hamiline yazılı pay, borsada işlem gören 

paylara karşılık pay sahiplerine “borsada işlem gören" nitelikte (ISIN: TRAALYAG91A8) 

hamiline yazılı pay verilecektir.   

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu: 

Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.   

23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: 

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak 

tutulmaktadır. 

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

23.5. 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: 

Kar payı hakları (SPKn. madde 19); Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek kar 

dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan 

pay alma hakkını ifade eder. 

Hak kazanılan tarih; halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Yatırımcılar kar payı riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır. 

Zaman aşımı; Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı 

bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avans bedelleri dağıtım tarihinden 

itibaren 5 yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan kar payı avansı bedelleri 

hakkında 2308 sayılı “Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay 

Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak 

dağıtılan paylarda zaman aşımı bulunmamaktadır. 

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, 

yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik pay sahipleri için aynıdır. 

Esas sözleşmenin Karın Tesbiti ve Dağıtımı başlıklı 14. Maddesine göre; Şirketin hesap 

dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman 

gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye 

piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa 

geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır: 
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Genel Kanuni Yedek Akçe: 

a) TTK’nın 519. Maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine 

ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni akçe ayrılır. 

Birinci Kar Payı: 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, 

TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve 

miktarda birinci kar payı dağıtılır. 

İkinci Kar Payı: 

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel 

kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya TTK’nın 521. Maddesi 

uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

ç) Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı 

düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK’nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi 

uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.  

d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi 

yıla kar dağıtılmasına karar verilemez. 

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve 

iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki 

mevcut paylara dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı 

gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri 

alınamaz. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde 

ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve 

dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.Şirket’in kar dağıtım politikası oluşturularak, 

ilk genel kurula sunulacaktır. 

Oy hakları (SPKn. madde 30); Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy 

hakkına haizdir. Pay sahipleri oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari 

değerleriyle orantılı olarak kullanır.  

Esas sözleşmenin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre;  

Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret 

Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. 

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yayımlanan ilanla çağrılır. 
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Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en 

az bir defa olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve 

zamanlarda toplanır.  

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı 

tanır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten 

tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi 

oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya 

yetkilidirler. Vekâletnamelerin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun 

olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

Şirket Genel Kurul toplantılarında, T.Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar 

müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar 

nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. 

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu’nun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen toplantı ve karar 

nisaplarının daha düşük olarak uygulanmasına ilişkin hükümleri saklıdır. 

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin 

elverişli bir yerinde toplanır. 

Yeni pay alma hakları (Kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn. Madde 18); 

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma 

hakkına sahiptir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri 

ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.  

Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Payların Nevi başlıklı 6. Maddesine göre; 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyası Kurulu’ndan izin lamka suretiyle 

genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz 

konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı 

yapamaz. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüz Milyon) TL olup her biri 1 (Bir) kuruş 

itibari değerde 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 

105.000.000.-TL’sı olup bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 

olmak üzere toplam 10.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi muvazaadan arî 

şekilde tamamen ödenmiştir. 

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili 

sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair 

düzenlemelere uyulur. 
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Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 

gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 

sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. 

Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde veya imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar 

tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay 

çıkarılamaz. 

Satma hakkı (SPKn. Madde 27); Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de 

dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların şirketin Kurulca belirlenen orana 

veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından, azınlıkta kalan 

pay sahiplerini şirketten çıkartma hakkı doğar. Bu kişiler SPK tarafından belirlenen süre 

içerisinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığında çıkarılacak yeni 

payların kendilerine satılmasını şirketten talep edebilirler.  

Ortaklıktan ayrılma hakkı (SPKn. Madde 24); Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel 

kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına 

işleten pay sahipleri, paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.  

Bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn. Madde 19); Şirketin sermaye artırımlarında, bedelsiz 

paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  

Genel kurula davet ve katılma hakkı (SPKn. Madde 29,30); 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 pay sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.  

Bilgi alma ve inceleme hakkı (SPKn. Madde 14); Finansal tablolar, yönetim kurulunun 

yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel 

kurul toplantısından en az 3 hafta önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezlerde ve 

şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait 

olmak üzere finansal tabloların bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim 

kurulundan şirketin işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi 

isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, 

hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.  

İptal davası açma hakkı (SPKn. Madde 18/6,20/2, TTK madde 445-451); Kusurlarına ve 

durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yüklenebildiği ölçüde yönetim kurulu 

üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem 

finansal tabloların gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe 

ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kar payı avansının 

doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve 

ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kar payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap 
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dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk 

doğan hallerin varlığı halinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın 

ilanından itibaren 30 gün içerisinde iptal davası açılabilir. Genel kurul toplantısında hazır 

bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır 

bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne göre 

yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini genel kurula katılma yetkisi 

bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula 

katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan 

aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, 

kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul 

kararları alehine, karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iptal davası açabilirler.  

Azınlık hakları (TTK Madde 411, 412, 439); Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay 

sahipleri, yönetim kurulundan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirleyerek, 

genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara 

bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı ve 

gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya 

isteme 7 iş günü içerisinde olumlu cevap verilmediği taktirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu 

üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 

ticaret mahkemesi karar verebilir.  

Özel denetim isteme hakkı (TTK Madde 438); Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının 

kullanılabilmesi için gerekli olduğu taktirde 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 herbir pay 

sahibi 30 gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden 

bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. 

Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılma Hakkı; TTK’nın 507. Maddesi uyarınca her 

pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması 

kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi 

halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına 

ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında 

katılır.  

Dönüştürme Hakkı; Pay sahiplerinini dönüştürme hakkı söz konusu değildir. 

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 

Yönetim Kurulumuz 10.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; 

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak 

yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim 

kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: 

       1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 

Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 

%161,90 oranında 170.000.000 Türk Lirası artırılarak 275.000.000 Türk Lirası'na 

çıkarılmasına,  
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      2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem 

görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların “borsada işlem gören" nitelikte 

oluşturulmasına, 

      3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar 

karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında 

“borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine, 

       4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve 

yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 

TL) karşılığında kullandırılmasına, 

       5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak 

belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı 

kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, 

       6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 

(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak 

fiyattan Borsada satılmasına, 

       7. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi 

Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel 

kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, 

        8. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası 

Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel 

Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının 

kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya 

pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına 

ilişkin bilgi:  

Yoktur. 

24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve 

halka arza katılmak için yapılması gerekenler 

24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar: 

SPK dışında halka arz öncesi onay alınması gereken başka bir makam bulunmamaktadır.   

24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri: 

Halka arz edilen payların nominal değeri 170.000.000 TL olup, mevcut payların %161,904‘u 

kadardır.  

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi 

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 

Yeni pay alma haklarının kullanımına İzahname’nin ilanından sonra en geç 10 iş günü 

içerisinde başlanacak olup, mevcut ortaklar için yeni pay alma hakkı kullanım süresi 30 (otuz) 
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gün olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma hakkı kullanımından kalan paylar Borsa Birincil 

Piyasa’da halka arz edilecek olup, arz süresi 2 iş günü olarak belirlenmiştir. Halka arzın 

başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.   

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci 

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli: 

İhraç edilecek paylar, yeni pay alma hakkı kullanımında nominal değerden (bir adet payın 

nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1 TL’den satışa sunulacaktır), yeni pay 

alma hakkı kullanımından kalan paylar için nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa 

İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır. 

Tasarruf sahiplerine satışta SPK’nın II- 5.2, sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı 

Tebliği’nde yer alan “Borsa’da Satış” yöntemi kullanılacaktır. 

Bu sermaye artırımında pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin, BİST’de işlem yapmaya 

yetkili kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Sözkonusu 

yetkili kurumlarun sunmuş olduğu kanallar dâhilinde pay alımı yapabileceklerdir.  

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi: 

Pay bedelleri Denizbank A.Ş., İzmir AOSB Büyük İşletmeler Şubesinde bulunan TR77 0013 

4000 0000 0139 8004 68 no’lu TL hesaba yatırılacaktır. 

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de yatrıım kuruluşları nezdinde 

yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen pay sahipleri, yeni pay tutarını yukarıda 

belirtilen banka şubesinde açılan hesaba, MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma 

hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki 

hesaplarına yatıracaklardır. 

Bu sermaye artırımında yeni pay almna hakkını kullanmak istemeyen pay sahiplerimiz, yeni 

pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu haklarını satabilirler. Rüçhan hakkı kullanımından 

kalan pay olması halinde, bu paylar, 2 iş günü süre ile rüçhan hakkı bedelinden aşağı 

olmamak üzere BİST Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan satışa sunulacaktır. 

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri nin satış 

süresi içinde, BİAŞ üyesi banka veya aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. 

Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten Borsa Üyesi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından tahsil edildikçe Denizbank A.Ş., İzmir AOSB Büyük İşletmeler Şubesinde bulunan 

TR77 0013 4000 0000 0139 8004 68 no’lu TL hesaba yatırılacaktır. 

c) Başvuru yerleri: 

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi, Borsa İstanbul A.Ş‘nin 

aylık bülteninde ve web sitesi www.borsaistanbul.com, üyeler başlıklı bölümünde yer 

almaktadır. 

d)  Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. 

24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya 

ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair 

açıklama: 

Halka arzın iptal ya da ertelenmesi düşünülmemektedir. Satış başladıktan sonra halka arz iptal 

edilmeyecektir. 
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24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının 

üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi: 

Karşılanmayan talebe ilişkin bedel ödemesi söz konusu değildir. Birincil Piyasa’da 

gerçekleşecek satış fiyatı üzerinden ödenecek bedelin üzerinde bir tutar olmayacaktır. 

24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: 

Şirketimiz pay sahipleri, mevcut paylarının %161,904’u oranında yeni pay alma hakkına 

sahiptir. Yeni pay alma hakkından kalan payların borsada satışında herhangi bir kısıtlama 

yoktur. 

24.1.7. 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. 

24.1.8. 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, 

yatırımcılarının yeni pay alma haklarını kullanmalarının ardından azami iki iş günü içinde 

(T+2) MKK tarafından yatırımcıların beyan edilen hesaplarına teslim edilecektir. 

24.1.9. 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. 

24.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler  

a)  Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine ilişkin bilgi:  

Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır. 

b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı: 

Yoktur. 

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı 

alınıp alınmadığı: 

Yoktur. 

d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde Şirket tarafından 

daha sonra KAP aracılığı ile (www.kap.org.tr) duyurulacak olan tarihler arasında, 45 

http://www.kap.org.tr/
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gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, 

yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.  

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay, 1 TL’den satışa sunulacaktır. 

e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay 

alma oranı: 

Yeni pay alma oranı %161,904’dur. 

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi: 

Pay bedelleri Denizbank A.Ş., İzmir AOSB Büyük İşletmeler Şubesinde bulunan TR77 0013 

4000 0000 0139 8004 68 no’lu TL hesaba yatırılacaktır. 

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS’de aracı kurum/kuruluşlar 

nezdinde muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, paylarının bulunduğu aracı kurum nezdindeki 

hesaplarına hak kullanım bedellerini yatırmak ve haklarını kullanmak suretiyle yeni paylarını 

alabileceklerdir. 

g) Başvuru şekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar 

Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını 

kullanabilmek için öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde 

Şirketimizin merkezinin bulunduğu Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No.: 10, Ege Perla 

B Kule Kat:12 D.:123 Konak/İZMİR adresine müracaat ederek, hisse senetlerini 

kaydileştirmeleri gerekmektedir.  

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri 

borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, 

kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin 

kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.  

SPKn’nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen 

sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. 

Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen 

sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı 

kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez. SPKn’nun 

yayımı tarihinden önce kaydileştirilen ve teslim edilen paylar ile kaydileştirme kararının 

alınmasına rağmen henüz teslim edilmemiş paylar hakkında da SPKn’nun 13 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.  

Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar 

i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımızdan,  

a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı 

kurumlar veya ihraççı aracılığıyla  

b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı 

kurumlar aracılığıyla  

yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. 

ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi 

halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır. 
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iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, 

yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. 

h) Kullanılmayan yeni pay alma haklarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin bilgi: 

Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa birincil piyasada satılacaktır. 

24.1.11. 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: 

Satınalma taahhüdü bulunmamaktadır.  

24.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler: 

Yoktur.  

24.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları: 

“Nemalandırılmayacaktır.”    

24.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi: 

Mehmed Nureddin ÇEVİK Yönetim Kurulu Başkanı  

Mehmet DİKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür 

Birol Yenal PEHLİVAN Yönetim Kurulu Üyesi 

Şerif Hüseyin YALTIRIK Risk ve Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 

Erdal HOŞSEZEN Mali İşler Müdürü 

Uğur ÇEVİK Lojistik ve Operasyon Sorumlusu 

Hakan EĞRİ Bilgi İşlem Sorumlusu 

Murat KAHVECİ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 

Ayşe Eroğlu ÇINAR Eroğlu Hukuk Bürosu – Avukat 

Selçuk BAYRAM Ses Hukuk Bürosu - Avukat 

Burhan AKÇAKIL  Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 

Birgül ERDOĞAN Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 

Abdülkadir ÇAKIR Tera Yatırım Genel Müdürü 

Gül Ayşe ÇOLAK Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Bilal BİRCAN Tera Yatırım Kurumsal Finansman Uzmanı 

Hüseyin Emre TAVACI Tera Yatırım Araştırma Uzmanı 

 

24.2. Dağıtım ve tahsis planı: 

24.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri 

ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma 

niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde 

beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi: 

Yoktur. 
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24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının 

bildirilme süreci hakkında bilgi: 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar Borsada Satış yöntemi ile halka 

arz edileceğinden, halka arzdan alınan payların kesinleşmiş miktarı T+2’de yatırımcıların 

hesaplarına geçecektir.  

24.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi 

24.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının 

katlanacağı maliyetler hakkında bilgi 

Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli paylar için 1,00 TL değer üzerinden 

kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal 

değerin altında olmamak üzere 2 (iki) iş günü süreyle BİAŞ Birincil Piyasa’da oluşacak 

fiyattan satışa sunulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların 

ücretlendirme politikalarına tabi olacaklardır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk 

ettirilen ve pay tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumların uygulamalarına 

istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir. 

24.3.2. 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: 

Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL’den kullandırılacaktır. 

Kullanılmayan yeni pay alma hakları borsa birincil piyasada nominal düşük olmamak üzere 

borsada oluşan fiyattan 2 iş günü içinde satışa sunulacaktır. 

24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından 

dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi: 

Kısıtlama yoktur. 

24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi: 

Ticaret Unvanı: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş 

Merkez Adresi : Eski Büyükdere cad. No:9 İz Plaza Giz Kat:11 34398 Maslak/İstanbul 

Telefon: (0212) 365 10 00  

24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının 

isimleri: 

Halka arz sadece yurt içinde yapılacaktır. 
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24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi: 

 

 Yüklenimde 

Bulunulan 

Payların 

Yüklenimde 

Bulunulmayan 

Payların 

Yetkili Kuruluş 

Oluşturulmuşs

a 

Konsorsiyumd

aki Pozisyonu 

Aracılığın 

Türü 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Halka 

Arz 

Edilen 

Paylara 

Oranı 

(%) 

Nominal 

Değeri 

(TL) 

Halka Arz 

Edilen 

Paylara 

Oranı (%) 

Tera Yatırım 

Menkul 

Değerler A.Ş 

Konsorsiyum 

yoktur 

En iyi 

gayret 

aracılığı 

- - 170.000.000 %161,904 

24.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi 

Şirketimiz ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 10.08.2021 tarihli Sermaye 

Artırımı Aracılık Sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme, “En iyi gayret aracılığı” yöntemi ile 

rüçhan hakkı kullanımından kalan payların satışını kapsamaktadır. Satış, Borsa İstanbul 

birincil piyasada 2 iş günü ile payların halka arz edilmesidir. Kullanılmayan rüçhan haklarının 

satışından kalan paylara ilişkin olarak Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘nin herhangi bir 

taahhüdü bulunmamaktadır.  

24.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:  

Halka arzdan önemli tutarda menfaati olan gerçek veya tüzel kişi yoktur. Şirket paylarının 

halka arzından Şirket sermaye, aracılık hizmeti veren Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise 

aracılık komisyonu elde edecektir. Yetkili kuruluşun sermaye artırımı nedeniyle elde edeceği 

komisyon haricinde, doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlı ekonomik 

menfaati bulunmamaktadır. İhraççının sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip pay 

sahipleriyle yetkili kuruluş arasında herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.  

25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

25.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve biliniyorsa en 

erken işlem görme tarihleri: 

Şirket payları borsada işlem gördüğü için, yeni paylar yeni pay alma hakkı kullanımının 

birinci günü gerekli MKK işlemlerini müteakip BİST’de işlem görebilecektir.    

25.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin 

bilgi: 

Şirketin mevcut payları BİST Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmektedir. Sermaye artırımı 

nedeniyle çıkarılacak payların da bu pazarda işlem görmesi nedeniyle gerekli başvuru 

yapılacaktır.  

İş bu sermaye artırımında borsada işlem görmeyen paylara karşılık pay sahiplerine "borsada 

işlem görmeyen" nitelikte (ISIN: TREALYG00029) hamiline yazılı pay, borsada işlem gören 

paylara karşılık pay sahiplerine “borsada işlem gören" nitelikte (ISIN: TRAALYAG91A8) 

hamiline yazılı pay verilecektir.   
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25.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak; 

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara 

satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının 

tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda 

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının 

sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi: 

Yoktur. 

25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: 

Yoktur. 

26. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER   

26.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

26.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri:  

Yoktur. 

26.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:  

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt: Yoktur. 

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler: Yoktur 

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen tahhütler: Yoktur  

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler: Yoktur. 

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar: Yoktur. 

 

27. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ 

27.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam 

ve pay başına maliyet: 

Pay Başı İhraca İlişkin Giderler (TL) 

Kurul Ücreti 340.000 

Borsa İstanbul Ücreti (BSMV Hariç) 51.000 

Rekabet Koruma Fonu 68.000 

MKK İhraççı Hizmet Bedeli (BSMV Hariç) 8.500 

Aracı Kuruma Ödenecek Tutar (BSMV Hariç) 50.000 

Diğer Giderler (Noter vb.) 25.000 

Toplam Tahmini Maliyet 542.500  

1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı 170.000.000 

Pay Başı Maliyet 0,0032  
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27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: 

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin olarak; 

I – HAM VE RAFİNE YAĞ (HAMMADDE) TEDARİKÇİ BORCU ÖDEMESİ ;  

(Tedarikçi Firma ; Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 

Şirketin üretim tesislerinin satış tarihi olan 19.12.2018 tarihinden önce ham yağ alışlarına 

ilişkin yaptığı satın almalar nedeniyle ödenemeyen ve yapılan kısmi ödemeler sonucunda 

1.991.620,54 USD ve 470.331,41 TL seviyesine kadar indirilen Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret 

A.Ş.’ne olan tedarikçi borcunun sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağı ile 

kapatılması planlanmaktadır. 

Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne yapılan kısmi ödemelerden sonra kalan borç bakiyesini 

oluşturan ödenemeyen faturalara ilişkin döküm aşağıda verilmektedir. 

BUNGE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORÇLARINA İLİŞKİN FATURA LİSTESİ 

Fatura 

Tarihi 

Fatura No Fatura 

Vadesi 

Fatura 

Tutarı  

(USD) 

Ödeme 

 (USD) 

Ödeme 

 Tarihi 

Fatura 

Bakiyesi 

(USD) 

22.10.2018 BN02018000020636 21.12.2018 28.728,00 3.301,46 - 25.426,54 

22.10.2018 BN02018000020635 21.12.2018 41.026,50 0 - 41.026,50 

05.11.2018 BN02018000021678 04.01.2018 17.874,00 0 - 17.874,00 

06.11.2018 BN02018000021855 05.01.2018 267.192,00 0 - 267.192,00 

09.11.2018 BN02018000022347 08.01.2018 110.943,00 0 - 110.943,00 

10.11.2018 BN02018000022348 09.01.2018 195.250,50 0 - 195.250,50 

13.11.2018 BN02018000022679 12.01.2018 92.340,00 0 - 92.340,00 

14.11.2018 BN02018000022751 13.01.2018 178.821,00 0 - 178.821,00 

21.11.2018 BN02018000023482 20.01.2018 106.609,50 0 - 106.609,50 

22.11.2018 BN02018000023554 21.01.2018 97.807,50 0 - 97.807,50 

23.11.2018 BN02018000023696 22.01.2018 91.422,00 0 - 91.422,00 

26.11.2018 BN02018000023855 25.01.2018 107.568,00 0 - 107.568,00 

28.11.2018 BN02018000024346 27.01.2018 239.598,00 0 - 239.598,00 

29.11.2018 BN02018000024347 28.01.2018 204.120,00 0 - 204.120,00 

30.11.2018 BN32018000000773 29.01.2018 74.358,00 0 - 74.358,00 

20.12.2018 BN82018000000238 18.02.2018 141.264,00 0 - 141.264,00 

    Toplam 1.994.922,00 3.301,46 - 1.991.620,54 

       

Fatura 

Tarihi 

Fatura No Fatura 

Vadesi 

Fatura 

Tutarı 

 (TL) 

Ödeme 

 (TL) 

Ödeme  

Tarihi 

Fatura 

Bakiyesi 

(TL) 

01.04.2019 BN12019000002911 31.05.2019 139.373,02 79.250,00 02.07.2020 60.123,02 

01.04.2019 BN12019000002910 31.05.2019 170.158,90 0 - 170.158,90 

25.09.2020 BN02020000000723 25.09.2020 203.278,07 0 - 203.278,07 

29.09.2020 BN02020000000726 29.09.2020 36.771,42 0 - 36.771,42 

    Toplam 549.581,41 79.250,00 - 470.331,41 
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Gecikmiş faturalara istinaden ödenmesi öngörülen vade farkı tutarı (USD) 300.000,00 

 

Bakiye (USD) 2.291.620,54 USD / TL Kuru 8,50 19.478.774,59 TL 

Bakiye (TL)       470.331,41 TL 

TOPLAM       19.949.106,00 TL 

* Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin USD bakiyesini oluşturan faturaların ilk başlangıç faturası olan 22.10.2018 

tarih, BN02018000020636 nolu fatura tutarı toplam 28.728,00 USD olup, listede yazan 25.426,54 USD’lik tutar 

cari hesap bakiyesine yapılan kısmi ödemeler sonrası bu faturanın kalan bakiyesini oluşturmaktadır.   

* Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin TL bakiyesini oluşturan faturaların ilk başlangıç faturası olan 01.04.2019 

tarih, BN12019000002911 nolu fatura tutarı toplam 139.373,02 TL olup, listede yazan 60.123,02 TL’lik tutar 

cari hesap bakiyesine yapılan kısmi ödemeler ve düzeltmeler sonrası bu faturanın kalan bakiyesini 

oluşturmaktadır.   

II – TEKİRDAĞ-MALKARA 30527 RUHSAT NOLU MADEN SAHASI YATIRIMLARI ; 

Şirketimiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihale sonucu 

mülkiyetine geçmiş olan ve sahibi olduğu Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki 30527 Ruhsat 

nolu Maden Sahasında aşağıda Arazi, Tesis, İş Makinası ve Yol başlıkları altında tablo 

halinde verilen yatırımları planlamaktadır. 

Maden, açık işletme olduğu için ciddi bir yatırım sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Burada en 

önemli kısım, çıkan kömürün yıkanması, toz kömürün ayrıştırılıp santrallik kömür 

oluşturulması ve yıkamadan çıkan parça kömürün de fındık, ceviz boyutlarında torbalanarak 

piyasaya satılmasıdır. Bununla beraber madencilik faaliyeti için makina parkı alınması 

gerekmektedir. Söz konusu makina parkı, tamamıyla satın alınabileceği gibi kısmi de alınıp 

yüklenici marifetiyle kömür üretimi sağlanması mümkündür, ancak yüklenicinin fiyatının iyi 

olmaması durumunda veya ruhsat sahibi olarak kontrolün şirkette kalması amacıyla makina 

parkı sağlanmasında ciddi fayda gözükmektedir. 

Şirketimizin sahip olduğu maden sahası içerisinde Arazi, Tesis, Makine Parkı ve Ulaşım Yolu 

yatırımları kapsamında aşağıdaki tabloda verilen 84.503.400 TL bedelinde yatırım planlaması 

bulunmaktadır. 

1-ARAZİ  

Sahip olunan Maden sahasında yapılacak üretimin depolanması, Dekapaj sonrası oluşacak 

olan pasanın depolanması amacıyla üretim miktarı ile orantılı olarak yeterli büyüklükteki 

arazinin rayiç bedel üzerinden satın alınması için sermaye artırımından elde edilecek fon 

kaynağından karşılanmak üzere 4.000.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır. 

2 – TESİS YATIRIMI  

i. Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisi Yatırımı ; 

Şirketimiz, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde kurulu bulunan Batı Trakya Madencilik A.Ş.’nin 

sahip olduğu Kömür yıkama ve zenginleştirme tesisi bünyesinde 21.05.2020 tarihli Hizmet 

Alım Sözleşmesi ile hakediş usulü başladığı Kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerine 

Tesis satın almak suretiyle kendi bünyesinde devam etmeyi planlamaktadır. 
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Şirket Tekirdağ İli, Malkara ilçesinde kiralama yapmış olduğu ve hakedişe dayalı olarak 

devam etmekte olduğu Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisini satın almayı veya üretim 

faaliyetine uygun tesis araştırmaları ve fizibilite çalışmasını yaparak farklı bir tesis satın 

almayı planlamaktadır. 

Bu doğrultuda yatırımı planlanan Kömür Yıkama ve Zenginleştirme Tesisi için Batı Trakya 

Madencilik A.Ş.’nin sahibi olduğu ve mevcutta çalışılan tesisin satın alınması halinde, tesise 

ilave yapılacak yatırım ile beraber sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından 

karşılanmak üzere 17.700.000 TL fon kullanmayı planlamaktadır. 

Şirketimiz ile Batı Trakya Madencilik A.Ş. arasında ilişkili taraf niteliğinde herhangi bir bağ 

bulunmamaktadır. 

ii. Kömür Kırma Eleme Tesisi ; 

Şirketimiz faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde 

kırma ve eleme faaliyetleri kapsamında piyasaya ceviz, fındık ve toz kömür satışı yapabilmek 

için kırma-eleme tesisi satın almayı planlamaktadır. 

Bu doğrultuda Kömür Kırma ve Eleme Tesisi için sermaye artırımından elde edilecek fon 

kaynağından karşılanmak üzere yatırımı planlanan tesis için 4.307.000 TL satın alma bedeli 

karşılığında fon kullanmayı planlamaktadır. 

iii. Kömür (Torbalama) Paketleme Tesisi ; 

Şirketimiz faaliyet gösterdiği mevcut tesisi veya yeni tesis satın alma planları çerçevesinde 

yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında üretilecek kömürlerin paketlenmesi ve 

piyasaya yıkanmış paketlenmiş ceviz, fındık ve toz kömür satışı amacıyla paketleme tesisi 

kurmayı planlamaktadır. 

Söz konusu paketleme tesisi yatırımı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından 

karşılanmak üzere yatırımı planlanan tesis için 2.336.400 TL satın alma bedeli karşılığında 

fon kullanmayı planlamaktadır. 

3 – İŞ MAKİNASI  

Aşağıdaki yatırım planına ilişkin tabloda verilen iş makinaları, şirketimizin sahibi olduğu 

maden sahasında yapılacak Dekapaj çalışmasında dekapaj kazı çalışması, dekapaj 

malzemesinin taşınması ve yüklenmesi ile posa alanının düzenlenmesi, Tesis Bunkerlerini 

besleme amaçlı vb. gibi faaliyetlerde kullanılacaktır. 

İş Makinası Parkı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 

53.160.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır. 

4 – ULAŞIM YOLU  

Sahip olunan maden sahası içerisindeki üretim panusundaki köy yolunun 750 metre deplase 

edilmesi amacıyla sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 

3.000.000 TL fon kullanılması planlanmaktadır. 
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ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC.A.Ş.’ NİN 

 

TASARRUF FONU SİGORTA MEVDUATI (TMSF) İHALESİ SONUCUNDA SAHİP OLDUĞU  

 

TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ KÜRTÜLLÜ (SİCİL : 30527) KÖMÜR MADENİ SAHASI YATIRIM 

PLANI  

       
Sıra 

 No İŞ KALEMLERİ BİRİM 

BİRİM  

FİYATI MİKTAR 

TUTAR 

(TL) AÇIKLAMA 

  ARAZİ     

 

    

1 Maden Üretim Amaçlı m2 40 80.000 3.200.000 

6 Aylık Üretim Alanı 

olarak planlanmıştır 4 

Ton/m2 

2 Dekapaj Depolama Amaçlı m2 40 20.000 800.000 

Dekapaj Sonrası 

Oluşan Pasa 

depolanacak Alan  

 Arazi Yatırımı Toplamı    4.000.000  

  TESİS   

   

  

3 

300 Ton/saat Kapasitesi  

Kömür Zenginleştirme Tesisi  Adet 17.700.000 1 17.700.000 

Düşük Kalorili 

Kömürlerin 

Zenginleştirilmesi 

amaçlı kurulacak 

yıkama tesisidir. 

(Mevcut çalışılan 

tesisin ilave yatırım ile 

oluşan satış değeri)  

4 

300 Ton/saat Kapasiteli  

Kömür Kırma Eleme Tesisi  Adet 4.307.000 1 4.307.000 

Kömürün Toz parça ve 

istenilen boyutta 

hazırlanması amaçlı 

kurulacaktır. 

5 

100 Ton/saat Kapasiteli  

Kömür Torbalama Tesisi Kurulması Adet 2.336.400 1 2.336.400 

Evsel Isınma amaçlı 

kömürlerin satışı için 

kurulacak torbalama 

tesisidir. 

 Tesis Yatırımları Toplamı (TL)    24.343.400  

  İŞ MAKİNASI    

   

  

6 4 yda/m3 Loder Adet 3.481.000 4 13.924.000 

Lavar, Kırma Eleme ve 

Torbalama Tesisi 

Bunker besleme amaçlı 

kullanılacaktır 

7 Çift çeker Kamyon Adet 

 

1.185.000 

 

15 

 

17.775.000 

Dekapaj Malzemesinin 

döküm harmanına 

taşınması amaçlı 

kullanılacaktır. 

8 50 Ton Kapasiteli Eskavatör Adet 2.700.000 

 

4 

 

10.800.000 

Dekapaj Faaliyetlerinde 

Kazı işinde 

kullanılacaktır. 

9 Arazöz Adet 250.000 1 250.000 

Dekapaj Faaliyetlerinde 

oluşan tozumanın 

engellenmesi amaçlı 

kullanılacaktır. (İkinci 

el satın alma değeri) 
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10 3 yda kapasiteli Dozer Adet 1.000.000 2 2.000.000 

Pasa depolama alanının 

düzenli kullanılması 

amaçlı kullanılacaktır. 

11 4x4 Arazi Taşıtı (Binek Araç) Adet 200.000 4 800.000 

İşletme Personeli için 

Binek araç 

12 Lastik Tekerlikli Yükleyici Adet 2.537.000 3 7.611.000 

Yükleme amaçlı 

kullanılacaktır 

  İş Makinaları Toplamı (TL)   

  

53.160.000   

 ULAŞIM YOLU      

13 

Kürtüllü Köyü Ulaşım Yolunun  

750 metre deplase edilmesi Adet 4.000 750 3.000.000 

Üretim Panusundaki 

Kürtüllü Köyü yolunun 

ruhsat sınırına 

çıkarılması 

GENEL TOPLAM  (TL) 84.503.400   

 

III – ÜRETİM PLANLAMASI DEKAPAJ MALİYETİ ;  

Şirketimiz sahip olduğu 30527 ruhsat nolu maden sahasındaki üretim planlaması çerçevesinde 

aşağıdaki tabloda verilmiş olan 1 yıl 400.000 Ton üretime göre hazırlanmış Dekapaj maliyeti 

için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından karşılanmak üzere 26.550.000 TL 

fon kullanmayı planlanmaktadır. 

Aşağıda 1 yıl 400.000 ton kömür üretimine karşılık, ürün dağılımı ve satışına ilişkin tablo ile 

kömür üretim planlamasına göre yapılacak olan Dekapaj maliyetini gösterir tablo 

verilmektedir. 

 

YATIRIM PLANI KAPSAMINDA 

1.YIL 400.000 TON KÖMÜR ÜRETİMİNE KARŞILIK ÜRÜN DAĞILIMI VE SATIŞ TABLOSU 

% 40 YIKAMA VERİM 400.000 TON/YIL ÜRETİM PLANLAMASI 

TÜVENAN 

 ÜRETİM  Tüvenan 

YIKAMAYA 

 GİRECEK Y.Ceviz Y.Fındık Y.Toz ATIK Toplam 

Birim Fiyat 170,00 ₺   280,00 ₺ 285,00 ₺ 215,00 ₺     

Yıllık Üretim 

Santrallik  

Kömür 

Toplam  

Yıkamaya 

Giren 

Piyasa  

Kömürü 

Ceviz 

Piyasa  

Kömürü Fındık 

Toz  

Kömür     

400.000 240.000 160.000 20.000 21.333 22.857 95.810   

Satış Geliri  40.800.000 ₺   5.600.000 ₺ 6.080.000 ₺ 4.914.286 ₺ - 57.394.285,71 ₺ 

 

KÖMÜR ÜRETİM PLANLAMASI KAMSAMINDA YAPILACAK OLAN DEKAPAJ MALİYETİ (Yıllık) 

    MİKTAR BİRİM FİYAT TUTAR 

Tüvenan Kömür 400.000       

Kömür/Dekapaj Oranı 15       
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Toplam Yapılan Dekapaj 6.000.000       

Dekapaj/Motorin Oranı 50% 3.000.000 6,15 ₺ 18.450.000 ₺ 

Dekapaj/İşçilik Oranı 85% 5.100.000 1,00 ₺ 5.100.000 ₺ 

Dekapaj/Bakım Maliyet Oranı 10% 600.000 5,00 ₺ 3.000.000 ₺ 

GENEL TOPLAM 26.550.000 ₺ 
 
Tüvenan Kömür ;  
Tüvenan kömür, bir kömür ocağından çıkarılıp hiçbir işleme tabi tutulmayan ham kömürdür. 

 

 

Dekapaj ; 

Açık işletme (madencilikte, yeryüzündeki veya ekonomik bir derinlikteki madenlerin çeşitli yöntemler ve araçlarla 

kazılması yüklenmesi ve taşınması için yapılan tüm çalışmalar) projesine göre maden yatağı üzerindeki veya 

kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, 

harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yolarının yapılması gibi muhtelif ameliyelerin tümüne ise 

dekapaj denilmektedir. 

Daha açık bir ifadeyle dekapaj, maden yatağındaki kömür veya cevherin kazılmasından önce maden yatağının 

üzerindeki örtü tabakaları ve aralarda bulunan kayacıkların kazılıp yüklenerek en yakın ve en uygun yere taşınması 

işlemlerinin bütünüdür.Madencilik  sektöründe dekapaj işine en yaygın şekilde kömür rezervlerinin işletilmesinde 

rastlanmaktadır. Burada yapılan dekapaj işinden kasıt, kömür rezervlerinin üzerindeki örtü tabakasının açılması, fazla 

toprağın başka bir yere iletilmesi, harmanlanması, bunun için gerekli yolların ve tesviyelerin gerçekleştirilmesi ve 

küçük çaplı tesislerin inşası gibi tüm işlemleri kapsar. Ancak genellikle asıl dekapaj olarak anılan iş, rezervin 

üzerindeki örtü tabakasının alınması işlemidir. 

 

 

IV- YENİ MADEN SAHASI ALIMI ; 

 

Şirketimiz sahip olduğu mevcut maden sahası haricinde Tekirdağ ili bölgesinde gerekli 

araştırmalarını yaparak sahip olduğu tesis muadili yeni maden sahası satın almayı planlamakta ve söz 

konusu yeni maden sahalarının yatırımı için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından 

karşılanmak üzere 30.000.000 TL tutarında bir fon ayırmayı planlamaktadır.  

 

Yeni maden sahası alımına ilişkin yatırım tutarı, Şirketimizin Tasarruf Fonu Sigorta Mevduatı 

(TMSF) ihalesinden satın aldığı 30527 ruhsat nolu maden sahasına ilişkin ödenen 20.000.000 TL + 

KDV toplam 23.600.000 TL bedel baz alınarak belirlenmiştir. 

 

V – TÜVENAN KÖMÜR ALIMLARI ; 

 

Şirket yatırım planı çerçevesinde aşağıda maliyet, ürün dağılımı ve satış projeksiyonu verilen kömür 

yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri kapsamında yüksek tonajlı tüvenan kömür satın alımlarına 

ilişkin işletme sermayesi oluşturmayı planlamaktadır. 

 

Bu çerçevede Tüvenan kömür satın alımları için sermaye artırımından elde edilecek fon kaynağından 

karşılanmak üzere 8.454.994 TL fon kullanılması planlanmaktadır. 
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SONUÇ ; 

 

Şirketimiz, tedarikçi borç ödemesi ve yukarıda açıklanan Madencilik sektör yatırım planları 

çerçevesinde Madencilik sektöründeki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla sermaye artırımından elde 

edilecek 170.000.000 TL sermaye artırım tutarından 542.500 TL tutarındaki sermaye artırım 

maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan 169.457.500 TL tutarındaki net fon kaynağı ile aşağıda 

icmal tablo halinde verilen yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. 

 

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin İcmal Tablo: 

 

 

Fon Kullanım Yeri 

Tutarı 

 (TL) 

 

Oranı  

(%) 

I Bunge Gıda San.ve Tic.A.Ş. Tedarikçi borçları ödemesi 19.949.106 TL 11,77 

II 

Şirket’in Sahip Olduğu Tekirdağ-Malkara’da bulunan 30527 

Ruhsat Nolu Maden Sahası Yatırımları Toplamı 

(Detaylar Maden Sahası Yatırımları Tablosunda verilmiştir.) 84.503.400 TL 49,87 

III Kömür Üretim Planlaması Dekapaj Maliyeti 26.550.000 TL 15,67 

IV Tekirdağ Bölgesi Yeni Maden Sahası Alımı  30.000.000 TL 17,70 

V 

Tekirdağ Bölgesi Çevre Ocaklarından İşlenmek Üzere 

Tüvenan Kömür Satın Alımlarına İlişkin İşletme Sermayesi 8.454.994 TL  4.99 

  

TOPLAM 

 

169.457.500 TL 

 

100,00 

28. SULANMA ETKİSİ 

28.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi: 

 

%100 Katılıma Göre; Mevcut hissedarların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında 

kullanmaları varsayımı ile mevcut ortaklar için 1 TL nominal değerli 1 adet paydan oluşan 1 lot pay 

için sulanma etkisinin tutarı -0,1470 TL ve yüzdesi -19,37’dir. 

Sulanma Etkisi (TL) 

Sermaye 

Artırımı 

Öncesi 

Sermaye 

Artırımı 

Sonrası 

  
30.06.2021 

%100 

Katılım 

Özkaynaklar 79.696.124 79.696.124 

Nakit Sermaye Artışı   170.000.000 

Emisyon Primi    0 

Sermaye Artırım Masrafları   542.500 

Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri) 79.696.124 249.153.624 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000 275.000.000 

Pay Başına Defter Değeri 0,7590  0,9060  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi   -0,1470  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%)   -19,37% 
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28.2. Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma 

haklarını kullanmamaları durumunda) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi: 

%0 Katılıma Göre;  

Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını kullanmamaları varsayımı ile, mevcut 

ortakların 1 TL nominal değerli payı için (negatif) sulanma etkisi tutarı -0,4179TL ve yüzdesi -

55,06; yeni ortaklar için ise 1 TL nominal değerli pay için (negatif) sulanma etkisi tutarı -0,4231 

TL ve yüzdesi -26,44’dir.  

BİST Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda ALMAD koduyla işlem gören şirket paylarının 

17.08.2021 tarihli kapanış fiyatı 1,60 TL olup, bu fiyat üzerinden sulanma etkisi hesaplamaları 

yapılmıştır. 

Sulanma Etkisi (TL) 

Sermaye 

Artırımı 

Öncesi 

Sermaye 

Artırımı 

Sonrası 

  30.06.2021 %0 Katılım 

Özkaynaklar 79.696.124 79.696.124 

Nakit Sermaye Artışı   105.000.000 

Emisyon Primi    63.000.000 

Sermaye Artırım Masrafları   542.500 

Artırım Sonrası Özkaynaklar (Defter Değeri) 79.696.124 247.153.624 

Ödenmiş Sermaye 105.000.000 210.000.000 

Pay Başına Defter Değeri 0,7590  1,1769  

BIST Fiyatı (17/08/2021)   1,60  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi -0,4179  

Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) -55,06% 

Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi -0,4231  

Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) -26,44% 

 

29. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 

29.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler: 

Tera Yatırım, Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’ye sermaye artırımı ve 

halka arz ile ilgili olarak aracılık hizmeti vermektedir. 

29.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler: 

İzahnamede, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK – www.tüik.gov.tr ) alınan veriler gibi 

üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilere yer verilmiş olup İhraççı, bildiği veya ilgili üçüncü 

şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya 

yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.  

İzahnamede yer alan finansal tablolarımız aşağıda bilgileri verilen bağımsız denetim firmaları 

tarafından denetime tabi tutulmuştur. Finansal tablolara ait bilgiler, bağımsız denetim 

raporlarından aynen alınmış olup aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

http://www.tüik.gov.tr/
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Tarih Bağimsiz Denetim 

Kuruluşu 
Adres 

Sorumlu Ortak 

Baş Denetçi 
Görüş 

30.06.2021 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl - 

31.12.2020 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 

31.12.2019 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Burhan Akçakıl 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 

31.12.2018 

Arkan Ergin 

Uluslararası Bağımsız 

Denetim A.Ş. 

Maslak Mahallesi Sümer 

Sokak No: 4/2 34485 Sarıyer-

İstanbul 

Birgül Erdoğan 

Sınırlı 

Olumlu 

Görüş 
 

Üçüncü şahıs bilgilerinin kullanıldığı yerlerde o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir.  

İş bu izahname hazırlanırken edinilen ve üçüncü şahıslardan alınan bilgilerin aynen alındığını, 

kullanıldığı yerlerde kaynağının verildiğini, Şirketin bildiği veya üçüncü şahsın yayınladığı 

bilgileri yanlı veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz. 

30. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER 

30.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

31.  PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  

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. 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 

bulundurulmasını ve ve özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına danışması 

gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilınesinde yatırımcıların gerçek kişi 

veya kurum olmasının yanında tam mükellef veya dar mükellef olmaları da önem arz 

etmektedir. 

Genel Bakış 
 
Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi 

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 
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130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27 

650.000TL'nin 130.000TL’si için 30.190 TL, fazlası %35 

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası %40 

 

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 % 22 olarak 

belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu % 22’lik oranı, %20’ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

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. 
 
Payların Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi 

Borsada İşlem Gören Payların Vergilendirme Esasları: 

2006 ve 2020 yılları arasında BİST'te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan 

değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK’nın Geçici 67’nci maddesi çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. GVK’nın Geçici 67’nci maddesi kapsamında değer artış kazançları 

işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan 

tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK’nın Geçici 67’nci maddesinin yürürlük süresinin 2020 

yılından sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde kapsamının vergi mevzuatına dâhil 

edilmemesi durumunda 2020 yılından sonra aşağıda açıklandığı üzere (Bkz. Genel Olarak 

Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi, Yatırım Ortaklığı Payları Hariç) BİST’te 

işlem gören payların elden çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları genel hükümler 

çerçevesinde vergilendirilecektir. 

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,  
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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. 
 
Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 
 

Bu bölümde GVK'nın Geçici 67'nci maddesinin dışında kalan durumlara İlişkin genel 

açıklamalar yer almaktadır. 
 
Gerçek Kişiler 
 
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 kar 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, kar payı dağıtımına bağlı tevkifat yapılmayacaktır (Kurumlar 

Vergisi 1 Numaralı Genel Tebliği, Bölüm 15.3.9), GVK’ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22. 

Maddenin fıkrasına göre tam mükellef kurumlardan elde edilen, GVK’nın 75. maddesinin 2. 

fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı "kar paylarının yarısı” gelir vergisinden 

müstesnadır. Vergiye tabi kar paylarının belli bir haddi aşmış olması halinde (2019 yılı için 

bu had 40.000 TL, 2020 yılı içinse 49.000 TL’dir), bu kar paylarının yıllık beyanname ile 

beyan edilmesi ve varsa kar 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 kar 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 kar 

payları ile aynı esaslarda vergilendirilmektedir. 
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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) 

 

Kurumlar 
 
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. 

 

Tam Mükellef Kurumlar 

Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kar payı ödemeleri 

tevkifata tabi değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3). Bu kurumların, diğer tam mükellef bir 

kurumdan aldıkları kar payları, iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, 

Md.5/l-a-l). Ancak, iştirak kazancı istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kar paylan 

için geçerli değildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere 

yatırım fon ve ortaklarından alınan kar paylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar 

vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kar 

payları için, dağıtımı yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kar 

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 kar payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanmalıdır. 
 
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. 

Hisse senetlerini Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde 

bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere 

ödenen kar 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. 
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Vergi Tevkifatının İhraççı Tarafından Kesilmesi Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

Vergi mevzuatı uyarınca 1 Ocak 2006 - 31 Aralık 2020 döneminde ise hisse senetlerinin 

elden çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca 

veya saklamacı kuruluşlarca, pay kar payları için tevkifat ise Ortaklıkça kesilecektir. 
 
 
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. 
 
Gerçek Kişiler 
 
Tam Mükellef Gerçek Kişiler 

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; 2019 yılı gelirleri için 40.000 TL'yi, 2020 yılı gelirleri içinse 49.000 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. 
 
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. 



134 

 

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. 
 
Kurumlar 
 
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 % 22 olarak belirlenmiş olup, Bakanlar 

Kurulu % 22’lik oranı, % 20’ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

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. 

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 yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranlan 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. 

32. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN 

HAKKINDA BİLGİ 

Yoktur. 

33. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

Aşağıdaki belgeler  Çınarlı Mahallesi, Ozan Abay Caddesi, No.: 10, Ege Perla B Kule Kat:12 

D.:123 Konak/İZMİR adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet 

sitesi (www.altinyag.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf 

sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili 

kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.) 

2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları 

34. EKLER 

Ek-1 Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanları 


