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/ 
liırııı:(:ıya i\ı.ıili gdi�ıııclcrc ve ckuııuıniııiıı gt.'IWI 
dunııııuıı:.ı lı:ıı'.:lı ul:.ırak d:ıg,ııl:.ıhilir d,'.\ııc'lll karı 
ı.ılı.ı7ıııuy,ılıilir: lıaıı:.ı ıfoıJıtılnlıilir döııc'ın k:ırı ,,lıışsn 
ıfolıi, SerııHıyc Piy:.rn:.ısı Mcvı.u:ılıııııı ı.onııılu ıuııııı),ı.ı 
lwlkr lı:ıı-iı:. ı)rl:ıklıkıaıı vcy:.ı gcııd dunuınik dıınııııdaıı
kayn:ıldı :ıdıqılcr dulayısıyltı kar d::ıgıtııııı
yapı l:.ıımıy:ılıi I i r.
K.i.lrcscl lı,ıı.d:ı ekoı'lııııı ik v,:y:ı t'i ıınıı.,.ıal kriı.ler,
jcnpıılitik ri.sklcı·, Ti.iı-kiy(:"tk ısı, dwıwıııik, politik
vc'ivcya sıısy:ıl ıükkı- ve bcıı1.cri durı.ıınlarııı on:.ıyn
ı•ılrnıası lı:.ıliııdc gcııd ulan.ık p:ıy scııc•di piyasası (131ST)
sıılış baskısı :ıllıııda kalabilir. lhı dunıınd:.ı Şirb,ı
pay11 11ıı lıynlıııı diişl.iş yilııliıı,k c,ı.ldleyclıilir,
l':1:.ıliy01.kr ,;orıuc.ııııd:1 mrnr olı.ışııı:ısı da ilııiııı:.ıl
d:ilıiliııı:kdir, Diı:ı.r,ı· lanıi'l:rn. pay salıiplcri, l:ısliyc
:;uııucuııd:ı b:ık iye kal ıııası lıa I i ııık, söz konusu ıns 11 y,,
lınkiycsiııc payları oraıııı ıda işı.iı·ak "rkrkr, l!ınıı:1:.111111
ınsJ'iyesi lı:.ıliııd,• aııc:ık diı),er tüın ,ıl,wnklıl,.ını gerekli
ildeııwkr y:ıpıldıktaıı sonra pay sı.ı lıipkriııc i.\rkııw
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l·:. ı llallrn 111-ı.ıı ilişldıı 
ihrnı·.1·111111/hıılluı ıırz ı•ıkniıı 
dıJ,, ı'ıfou(ii net f,\dir ik 
k:ıllıınıı,·,ı(iı ııılııııini lnplııııı 
ıııııliyd ı·ı: tııkpl<' hulıuııııı 
y:ıhnıııı'ılıırtl:ııı ı:ıkp 
ı:ılikı,d, tahmini maliyı•tkr 
lıııldıııııla hilı,ıi 

E,,IIALl<A AHZ 
scrııı:ıy(: :ıı·ıınıııı yıılı.ıyl:ı lı:ılka arzdan briiı 

·*** Ti. gdir drk crkcdıir. l':.ıylarıııı saı,ııı ,.ıı·ınli 
ise lı:ılli:ı ,11?.daıı brüt *** Ti. ıı.elir elrk ,:,kcekıir. 
l:ılııniııi loplaın ihraç ınaliy,•ıleri :ışaüıdaki gibidir:
Kıınıl (kreıi: *** Ti.
lllST Koıasvoıı: *** TL
�11"'J"'J" ,.,,,ııyı.. ı·ı"ı .ı:.rc:ı: ··t' ... ***TI , ...
,·\r:.ıcılık l(nıııisyuııııı 11Si\·1V: *** TL llSMV l'iv:ırcı 
Sicili: **** Ti.
Rddaıı ı 11:ııı :*** Ti.
lla1),ıııısıı, lkıır•tiın: *** rı.

l!:111,ıııısıı I lukıık Giiı·Oşi.l: *** Ti, 

l)iı}cı- i\·l:ı:;ı·:ıll:ır: *** TL 
i'opl:.ıııı İ\Lıliycl: *** 'il .

. . . . .  ......... .. .... .. ..... .................. .. . .. ... ıı,ı1ı1: ı\ıiısssk ı•;ıxıı,ışııı;ı �,1,ııiy,,ın * * ı · ı.
l'.:!:ı llalluı ııı·ı.ııı gı'rdı\'<'.ıi, h:ıllrn Forııı,,ı. ın:ırk:ı ı.k:}niııi :ınırııı;ık, hınıııısal ynp1.<.,1111 

ıırı gl'iiı·kı·inin lmll,1111111 1.1,,,lişıirıııd ve lıırnıısııl açıdaıı p,iiı:kııııı,.:k iı·iıı halka 
yı'rkri vı• dık ı•ı.lilHdı :ırı.ı pl:ııılnıııışıır. 
tahmini ııı:ı ı,ıdiı· hııldoııı.J:ı l"onıı,'t ('dik Kapı Saıı:ıyi ve, Tkar,'t ı\ııoııiııı 
lıil f,\ İ -:,irk,:ıi'ııiıı pl:.ııılaıı:ııı lıalk:.ı :ırzı. scrııı:ıı·c :.ınırııııı Ve'

ı,ı·ı:ıl, s:ıtışı y,ılııyl:.ı ıiı:r,,:ckkşıirib.:ckıi.r. Yi'ıı.ıı'tiııı 
Kıınılıı'ıııııı 18.01.2018 ı:.ırilıiııı.k :ıldııiı :/IJIX/6 s:.ıvılı 
li:ır:u ile gcı\r:kk,,,ıirib:d lı· .n:'.:ı ,Hı.daıı sai,),l:.ııı:ıc:.ık ·ııcı 
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Ç:ılışaıı ııu,ııf:ııııkı· ık ıl,ıhil 
ıılıııal, iiı.ı•n• halka ıırı:ıı 
ilişldıı ilıı ili ldş il,,riıı liııı•ıııli 
nırııfaııtlı•ri 

Satı
şkııllaıııl:ıc:ıktıı·, 

1 TL ııoıııiııal değ.erli p:ıyııı saıış liyaıı *** lL\liı·. 
llıı lıalk::ı ur�.d:ı pay ,.:atııı alınal, islq•cıı y:ılınııır:ı Jarııı: lı:ılk:ı ar?. •ıllı\:::i i�ciıHk llli\Ş'da işkııı y:ıpııı:ıy:ı yetkili y:ıtırıııı kunıluşl:ırdaıı hirim• başvı.mı y:ıııınaları ı,ı,crckııırkkdir. l\lı\Ş\la işlem yapııı:ıy:ı )'c•tkili y:ıtırıııı kuruluşl:.ınıı listesi IIİ/\Ş'ııı iıııctrn,t silc�iııdc ( ıvııw. IKırs:ı is ta ıı bı.ıl, c,ıııı ). TS I' il ( 11·11 ıv. ıs plı .u rg. t r). l.lİAŞ ,.,ylıl, billıcııkriıHk ıT SPK'ııııı iııtt:nwt sitcsi11<lc 

(wıı,.�v.spk.gov.tr), yer almak tadı, r.
iiıi,11·1:;,:,. ,;:ı:;:, :tli ıı'i iı;;, k,i :ii> ;:di,; ;;;:;;;rKTiis,:ıi':i s�;.(:;; scnıı:ıyı., :ırtırıııı ve ortak satışı ik lı:ılka m7 geliri. lıallsa :ırz:ı :ıracılık cdcıı 1\kıro Yatının ise lıalka :ırı:ı :ırm:ılık lwıııisyoıııı dde edcc:cktir, 11:ılk:ı Ao. l·:dcıı. Şirkd p:.ıylarnıııı hiriııdl lı:ıllıa :11?.1111 t:.ıkibcıı, Şirlid p; .. ıylarıııııı llorsa l.staıılıul i\.Ş.\lc• i71eın görıncyc haşladı/'.:ı t:ırilfü:n itibarcıı bir yıl boyı.ıııca, giiııltlli alıııı emri ıa:ılılıi.lıHl lrnpsaınıııda IJ,ırnn\laıı alııı:.111 paylar lıariı: nlın:ık l.lıcı\: l.lor:ıa bıaıılıı.ıl ı\,Ş.'dc S,'irk,:t ıı:ıvı satınavac:.ıklı:ıı·ıııı V(' d,Jla:;ııııdaki ınıı., 

,. " 1 • 

ınikt:ırıııı duı).nıduıı veya dolaylı oi:.ırak 
:ıı·t ı l'Jlıııy:ı,.::ık ları ıı ı, 
lhılk:ı /\ı7 1/ıkıı. lıallia au. (:dib:ck ldsıın lıariı: olmak 
iiıcre Şirk,:ı. paylarıııııı birincil lıalkn urrnıı ınkihcıı, 
giiııllik alım cıııri ıaalılıi.ldl.l k:.ıp,;aııııııd:ı HıHs,ı'tl:ııı 
alıııabikn:k ıı:ıvlnr d:ı d:.ılıil ,ılın:ık iiı.(,ı\'. Sirkct ' ' 

payl:.ınııııı llorsa istnıılıııl ı\.�. \k iş kın gömwyc 
lıaşl;ıdıı).ı ı:ırilıtcıı iıilı;ırcıı bir yıl siiı"<::yk lrnlka :ır;. 
tıy:ıtıııııı altıııdaki bir lıyattaıı lloısa\l:ı 
s:.ıtııı,.ıy:H:ı·ıklnrıııı ve: halka :.ırı. i'İ>'rıtıııııı :ılııııd:ı lhıı·.sn'ı:l;,ı 1 

salılııınsı soııııı:ııını do(;urac:ık şekilde Jıc,rJı:ıııgi bir 
işkm yapınny1.1cn!ı;lartn1, 
Şirket, payl:.ırıııııı lıiriııdl h:ılk:ı arr.1111 ı:ıkib,m, 
payl:.ırıııııı llors:ı lsı:ıııhul ı\.$. \k işk:ııı giirnıcyL, 
lıa�l;ıılıı),ı t:ıl'ilıtrn itib:ın:ıı I yıl tlıir yıl) sl.lrı.'yk 
lıcrlı:ıııgi bir lwdclli scnıı:ıyc :ırtınını yapımıy:ırnı�ı ve 
dolaşııııdııki pny ıııikı:.mııı iı, knyıı,ıldardaıı y,.ıpılanık 

. scrın:ıyc :ırlırıınlan lı:ıric:iııdc artırııı:.ıyaeakl:.ırıııı, bu 
siirc bovııııen ikri,fo veııi bir snııs vcv;.ı lı;ılk:ı ,11? 

• "' t •. 

yapılın:ısııı:ı yi\ııclik lıir ı,ur;ır :.ılııı:ıyaı::ıUırıııı, 
kabul ve, t;ı:ılılıilt dm ır. 

S(•ı·ııı:ı�·ı• piyıısıısı ıınıı•ıııı Fnrıııd' iıı 6.518.000 TL V(, Mı.ıstar:, Scıcıı' ,ıı 
lı:ıll(:ı :ıı·ı ı,ıkıı 1.01)0.0IH) Ti, ııoıııiıı:.ıl dql.crli lıaıniliııc y:ıı.ılı payl:ırı 
ldşiııiıılihr:ıı'ı,ıııııı •:cnıı:ıyc ;.ıJ'lışı v,.; urıak ımıışı yulııyl,:ı lıalk:.ı :ırı. 
isıııi/ıııınıııı c,ıfikı:cktir. 
Kim lanıfıııdıııı ı·,• ııı• lrnılıır I J;ıllrn .ı\rı Fdcıı, Şirket p:.ıyl:.ırıııııı lıiriıwil lı:ılk:.ı ,ıı11111 
silrc il,• tıı:ıhhllt ı•,•rilılij:ii tııkilıL'II, Şirket paylarıııııı llı,!,0:ı l::t,ıııbııl .ı\.Ş.'ık işkııı 

l lıu,rn.sllll'llll İ\'Hı,ıcd, �ddlılı: g,:\rııll')'\'. lı:.ı�l:.ıı.lı{il l:ırİl2iit llihillVII hiı· yıl IJU)'lllh'.;I, 

__ '·'"'"""' ''"k;J"'L"' ;''"n" '"- -"""'-''.�;'.� • '"' / 

//"./ n, ,,., ··:. .·;:r:: ,.i:,::.i:.·:\i;:t·.r;�, (. 
// 11·) •. '.:ı/i,;:°!':ı/\i';,;,ı' '',l.i:·1:'!

°'. -."'!/'0, ffi � 



I'"' ..............,, ________ ,, .........,......,.,�,, • .,m,�-•-mM"'� ,m,�m�•rn=•mm�=.,=•"=" ı,�.,.-.,---·"-'""":'"'-..,..,...,.. '"\ ıırlırılınaıııasıııa ilişldn :ılııırnı paylar lı:ıri�·, olııı::ık llı:cr<' llursıı lsınııbul ı\,Ş.'(k 
ı•,:rilcn ın:ıhhiill,.•ı· haldııııdıı Şiıh·ı p:ıyı saıııı:.ıy:ıc:ılıl:ınııı ve d,.ılaşııııd:.ıld pay 
hill,\İ ıııiklnrıııı dnı:trııd:ın \'l')'ll d,ıl:ıylı olar:ık 

llıılkıı ıır,,,faıı kayııııld:ın:ııı 
,ul:ıııınıı dldsiııiıı miktarı vı: 

Yımi pıı�· ıılıırn hııldu 
k ıı Ihı n 1111111 ı ıı s/ll l"HI usu 
olıuıısı ı.lıırıımıııııl:ı, ını,vı:ııt 
lıissı:dıırlıırın h:ıllrn 111"/,ılaıı 
pay :ılınıııırnlıırı ılıırıınıııııılıı 
rnlııııımı ı:tld,ıiniıı mildıın ı·ı• 
ı·ilzılı:si 

ıırı ı r111ayacnJ.: ları 111, 
11:.ıllrn i\rz l.,:deıı, lı:ılloı :ın (;'dikcd kısım lıariç olııı:ık 
iiı.,:r,• Şirkeı paylarıııııı lıiriıwil lıalk:ı ar,.ıııı ı:ıkilı,,,ıı, 
ı.,>,liııliik alıııı l:ııırı ıaalıhfldil k,,ıp•::ımıııda l.lnrsa'd:m 
,.ılın:ılıikcck paylar d:.ı d:ılıil ,ılın:ık ilı,er,: Şirkvı 
payl:.ınııııı l!nrsı:ı lsı:ııılıul ı\.Ş, 'ı:k işlcın görııli'y<' 
lınşladıı;ı ıarilııcıı iıilı:ıı·çıı bir yıl si.lrqılc lınlk. ı ıırı, 

1 liyaııııııı :.ılııııd:ılıi bir l'iy:.ıtt:m l.lorsn'rln 
s:ııııı:ıv:ıt:ıkl,ırıııı ve lıalk:ı arz liynlıııııı alııııd:.ı llorsa'd,ı 

,· ' 
. 

,:ııılırnısı s,ıııuc.ımu do11tır:ıcak şddick Jı,,:rlıaııı.si bir 
işkın ,ı·:ıpınayacnklarını, 
$irkct pnyl:.ınııın hiriııcil lıalkıı ıuzıııı tııkilıen. Şiı'kt,t 
paylarıııııı l.\ıws:ı hıaıılıul ı\,Ş, \k i1lc·ııı güı·ıııcyc 
b:ışl:.Jf.lıgı ı:uilııen itil.ıarcıı lıir yıl lıoyuııc:ı, Bursa 
lsı:.ııılıul ı\,Ş,\k Şiıfa :ı payı snıııı:ıy:K:ıld,ırıııı ve 
,kılaşıındaki pay ıııikı:ınııı duı'1,nıdaıı veya dolaylı 
ularak ,ırıırnıav:,ıc:ıkl.mııı, 
Şirkcı, payl:.ınııııı biriııcil halka :.ırzıııı ı:ıkilır:ıı, 
p:.ıyl:.ınııııı Jl,ırsa lsıuııbul ı\,Ş,',fo işlc•ııı gi\l'llıc!yc 
lmşladığı ı:ırilııcıı iıilıareıı I yıl {lıir yıl) siln:ylc 
lır,rlrnııgi lıi r lıcdcll i sernınye ,uı ı rı ııı ı yapıııaym:agı ve 
ı.lolaşıındııld pay ıııikınrıııı iı, kayııı,ıldunl:rn yaııılacak 
:wnııayc :ırıırıınları lı:ırkiııdc artırıııa,\·ııı:::ıklarıııı, lıu 
sOrc huvuııc.a İll�ritk� V(�nı bir saııs v��va halkn nr;ı; 

,, " 1 " 

y..ıpılıııasıııa yi',nelik hir k:ıraı· :ılın:ıy:ıı:::.ıklıırıııı. 

lwl.ıı.ıl. hcvan ve t:wlılıi.\t etıni1lı)rdir. 
1 la ika arı,, scrıııuyc artışı ve mıak snıı�ı şddiııde 
ı,wrı:dik�ıirikceklir, tı,1r:vcııı lıisscd:ırl:ırııı hı.ılkn : ırnlıırı 
p:ıy alımıınal:ın dunıınııııda (y.:•ııi pay :ılırn,ı lı:.ılldnrıııı 
kı.ıll:ıııırnıırınlan durıııııııııda) sı.ıl:rnııııı c:tl,isiııiıı ıırnırı ve 
vllzd,·si: 

Sl.;l,,)Nı\lA E"l'l{ISI 

ı)ıkıııııı•ı Sı.:rııı:1\·ı: ....................... 1 ........................... , .... . 

,_______ "'"'"'""""-·�,•� 
llıılloı ,\n: llııllrn An 

Öııı�ı�.'d , .. , ... ,. ... ,,.,, .. ,.,.,,.,.", !�11\IP,ISI 

 ',,: .. ,,· 'X'', 1,: '.'.! ",'.,! "•,,<''  .. '1'1:,, ... ,, .. ,,,, '" :..•. ,. .... ,.... ............. 1 . . ....... ..... . .. ............. .. . ..... , ...... ,.,, .... , ... 

!'ııı· ]l;ı,;ııı;ı 1 kı'ıı:ı l '/ı/ıh•ri 
··�:,j·:;;·:;::;,-;-;'"';·ı;·i"."i"i:T:i;···ı·�:;·i·�··:�-;;-'j-;-;;ı;·i';-;;·,··· 
l:'.tlıf!.1(1'!.) 

rı·ı,.-,·,:ııt i.'Jn:ıUaı lı;iıı \ııLııııııa
l·:,ı.ı:-:i/'!·;,)
·\-:-:::J\';'"ı''')i",'i"'.'i'ı·:'1·:·;--;: .. "f·ı,.:,;,i;'''S·;';'i·;;'ı';ı"li';i'T:'ii"ı'·i�T ... .

!,ı . .. 1 . .  1, .. ,.,., .. ,, ... , ... , .. , ..... ,.,.,,,, ... ,., .. , .. , .. ,., ...... , ................ . ................... . 
'ı'ı.•.ııir_lıt;ıl.l,ıı kiıı \\(ıl:111111;1 ı;ı\,i'il 
ı'\ı) 

F.7 TııkplL• ıııluuıııı ,'\r:ı,.,ı kı.ıı·uııılar, y:ıtırıım:ıl:ırdmı. hesap ı.ıçııı:ı (kı\:Iİ. 
y,1111'111ıı•ıl:ıı'ı.i:ııı ıalq ı sc•nıı:ıy,ı piy:ı,;:.ısı :ır,.ıı,:ıııııı MKK 'y:.ı Vll'lll:ııı ikreıi. 
Nlfü•ı,ı:l, ı:ıhıııiui ııı:ıliyı:ılı:r y:.ıtırıııı,,:ıııııı lıaşk:.ı :ınıcı kur ,J't'i1ı:.ıki lı,·sabıııa vırıırnıı 
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Ynıırııııcıl:ırııı lil'ı\,ckleşcıı işkmil:riııiıı takası (li 2), dıı:iıl1111 işkıııi ise iı.kyc'II ikiııı:i iş 
gilııl.idi.11\ l lnll,:ı arı. soııuı:ları, Sc:ı·rnuye l'iy,.ısası Kım.ılu'ııı.ııı 11 .. 5,2 :::.ıyılı Serıııayc Piyasası 
Ar:ıı:larıııııı S;ılışı Tdıliüi'11<k yer :ıl:ııı es:ısl:ıı ı:cı..,:e.vcsiııık d:ı/i,111111111 kcsiııkşıiı}i gilııl.i ı.aldp 
,::ı:h::ıı iki iş ı!,iiııil iı:crisiııdc Kunıl'ı.ııı i.\ı,d dııruııılarııı kamuya nı:ıldaıııııası,ı,ı il işkiıı 
dllı.eııkım:leri uy:ırıııc:ı ka111uya dııyunılıır. 

l lallrn :ırı. cdikıı p:ıylnrııı llorn:cı'da işkıne lıaşl:,ııııası iı:iıı pay sır:ısıııııı aı:ılııı:ı ıarilı i i:;(, 
yaıırııııcılarııı lıalk:.ı ;11?.daıı aldıkları kcsiıılqıııiş pııy ıııiktarıııııı kcııdikriııL' hildirilınc sOı·,:,ci 
ı,.ıım1111l:ıııdıktaıı snııra lliS'I' ı,ırai'ıııdaıı kaıııııya dııyurul,.ıcakııı. 

2:5.2.:'i. Ek satı� i�l,•ml,•rim• ili�ldıı hilı.ıi: 

Yokıııı·, 

25.3. Pı,.\'lınııı fiyııhnın ı,•splliııc ili�ldıı bilgi 

25,.1, 1. 1 TL noıııiıı:ıl değerli hir ıınyııı .�ıılı� fiyııtı il,: ıııl,•plı: bıılıımııı ,ı·ııtırıııH'ıııııı 
kallanııı:ııi).ı ıırnıi,·ııllur hııklrnııla hilgi 

1 TL ıı,ııııiıı,ıl dc•gcrdl'ld I a,kı lı:ıı11iliııc payııı saıış l'iyaıı *** TL ül,ır:ık hdirkıııııi9ıir. 

11:ılkn :ırı.a işı.inık cdcıı y,.ııırıııı,:ılardaıı ilıraç edikıı paylorııı bedeli dışıııda :ılıııı ıakplcri11<: 
:ır:ıcılıl, e,kıı ycıkili lrnnılıışl:.ır ı:.ıral'ıııdaıı işkııı lıımıi:;yoıı b,:,kli ve llSMV ıııaliycıi yaııısır:ı 
lı(:s:ıp açılışı ile para y:ı da pay lraıısl(:l'iııe dair i.iı.:rel ı:ılcp (:diklıil,:,:eldir. 

25 . .'l,2. 11:ıHm ,ırz fiyıılıııııı kspitiıulı: lrnllııııılan yllııh:ınlr,· iiı' sıııı� n,,ııtınııı hdirli 
olıııııııııısı ılıınııııuııdıı hıılkıı ıın: fiyıılının lrnınuyıı ,ıu,•ııı·ıılııııısı siircd ile hallrn arı. 
fiyalıııııı vc�·ıı fiyııl tcsplinıkki J,rilukrin h!'lirlcnmcsin,I" lıiıııin sonıııılıı ohlıı�ıııııı dair 
hilı.ıi: 

Şirlwı'iıı pay lıaşımı ,s:ııış liy:ııı I TL 11<1ıııiııal d,:(!,erli paylar i,,,iıı *** Ti .. oianık bcliı-kıııııişliı·. 
Forı11eı için yapıl,111 de:l,(:rlcınc \,alışıırnsıııd,.ı "l'iya.fü ('ıırpıınlıırı" il,: ·'lııılirgı•ıııııiş Naldı 
Alom," yoıııeıııkri kull:rnılıııış olup, ııilıai ol,.ır:.ık lın iki yüııtcııı ıwtkcsin,k cl,k cdik•ıı dql,crkr 
qil ol:ınıl, ,ıgıl'lıkl,ıııdırılırııştır, l'iy:ıs..ı Çaqı:ıııl:ırı Yiiııltıııi: Şirkcıiıı işkın görı:cçı?,i p:ıı.ar ve 
sd,li\ı·,.kki lıeıı1,cr rirıııalarııı han l'iııaııs:.ıl uı:rnl;ırıııı ,:s:.ı:; ııl:ırak lirınrı rh:,gcriııi ıespiı 
cıınc)T ı::ılı1:ııı lıir yı'\ııtc:ındil'. I Jluslanırası :ıl:mı,Lı hılıul gi',rıııl.l� ve ıirkcıl,:riıı nrl:Hmııı v:Hkli 
deı}crlc,riııi yaıısııaıı lndirgcıııniş N:ıkiı ı\kııııl:ırı tlNı\) 1\11,.ıliı.i' ııe gi\rc ise i'irıııa rkııtri veya 
Şirkcı p,.ıylarıııııı rkgcri, Şirkeı'iıı frırıliyd gi'ıskrdi/;i sill'L' Jı,crhiııık y:ınııııı:ıı.ıı ıııı.ılıiL"ın,•I ııakiı 
,ıkıııılarıııın lıugi.iıı,: iııı.liıv,en111i� <kıieri ,,\anık lı,ılıııl edilir, Yöıılcıııkrc ve lıcsapl:.ıı11ad:ı 
kı.ıll:rnılaıı v:.ırs:ıyııııl,ır.ı ilişkiıı :ıyrııııılı bilgi yc,lliİli kurıılıışuıı lı:ııırladı/Jı Fi)·al Tt•spit 
l(apunıııdn bel irı i I ııwl, ı,:d ir. 

11:ıll,:ı arı, ı'iy:.ıtıııııı h,•lirkııııı,,.,iııı.kıı ııilı:ıi ,ıl:ınık ilır:11:ı:ı suı·uııılııdı.ır. 

11.ıll;:ı Arı, Fiyat 'l',,spiı l(apnnı, lı:.ılk:.ı : ırı,ııı lıa�laıııp\: ı,.ı,-ilıiııdnı ,•ıı az ii,,, güıı öııı:(: Krnııuyıı 
,\yd ı ııl:ıtııı:,ı I' l:ıt lı:>rınuııda (wwıv.k,ıp.gm·, ı r), Y "ık i I i kıınılu� iııl(:rncl siıcsiııı.k 
ı:ıı•ıı·w.ıııcıroy:ııiriııu:ııııı.ıı·) v,: Şirkcı· iıı İl\l(,rıı(,t :,iı,:simk (www. l'<,ı·ıwıccl i kk:ıpi .coııı, ır) 
y:ı y ı ııı 1 :ıııııc:ıl, l ı r.











28. IIALKA Al{Z GELİRİ VE MALiYETLERi

28.1. llııllrn ııı·w ilişkin ihrı•Hllllll dık cdı•ı>ı't\İ ııl'I �dir iJ,, lrntlııııııı,ıığı lııhıııiııi lopl:ı III ı'ı' 
p:ıy hıışııııı ıırnliyı•ı: 

Scrııı:ıy,ı artırımı ıe ort:ıl, ,,atışı yoluyla ilıraı:n ilişkiıı tuplam ııı:ıliyc:liıı .*** TL ıılm::ıı�ı 
talııııiıı cdilırn:ktc ve p:ıy b:.ışııı:ı ıııaliyctiıı *** TL olması ı'.lııı,\i\ri.llınckkdir. 

llırn,\:ı'ııııı s,•rm,ıyc :ırıırıını yoltıyla gçı\ı,klqıirik(.:ck halka :ırıdaıı s:.11),l:ıyac::.ı/i, ı ııcı 
nakit ı,:irişiııiıı *** lL ,ılııt:ı.ıı hı:'ldc,ıııııdd,:dir. (Jldlt: ,*** il,) 

Tnhmiııi llıılluı ı\n MııllıecllHI 
. .. . . .  ,., . .......... , .. , ....... , ........... , ...... , ..... ,,,,.,.,,., .. , ,,.,,.,,,.,., .. ,,,, .. , .. , .. ,.,., .. , ... , ........ ,, .. �, ..... •. , .......... ,.,,, .....•. ,. .. . .. . . . :r•ııııı,,,ı ........................ ..................... şı,:ı�.,, ()rfıılı 
'.,l'I( l,tırııJl,ayıı li,rdi 
lll>l .. l\ı)t'.'.ıtoıı
Ml<K J<,n·ıı Oacıi
'\ı:ıs,ı,t ı,y,ı,iix•ı•ııı ı ı,,,,ıv 
l'ic·.:ıreı Sic:i li 
Rddaııı I lan 1'1< 
l}:.ıQ,!11,1,,.!,1.,ll�ıı.\'.ı.,i,.ı,ı.ı .. ,,,. 
ı. ı.:.ıfı.1 .. 1.11 .. s.1.ı ... ı ı ı! k ıı.k .. ı;,!ıı ıı.1.ii 
l)iü,,.r(.�<)l(:.r .. v.11) ... , ...
Toplam .. M.ııliycl
Topluınllissı, J',ominnl .
I' ıı v Ha, ın ;ı M ıı 111·.!'.1 ......... -.................... '"............................. .. .... . .......... .. ..... . 
Halka Arı. Tııı:ın _____ __, Hm�,-,-,U-OM,_H_,_,_,�•MW'"°'""''°'M°""·�-������ 

N,,ı Gelir 

21l.2. l.lıılkıı ıırwı �rrd,,·csi l'r hıılkıı :ırz �l'lirkriııiıı lmllıınım ,\'Hicri: 
Fonm:ı, ıııarka ,kı::eriııi arıırıııak, l,ııruııı,.:ıl y:ıpısıııı gdi�ı.irım:k ve liıı,rnsal :ı1:1<Lııı gii,,:kııım:k 
için lı:ıllrn :ım plnııl:rnıı:;;tıı·. 

hmııeı Çelik Kapı .'ı:ıııayi ve Tican:ı i\ııoııiııı Şirkcıi'ııiıı pl:.ıııl:111:111 Jıalk:.ı :ım. snııı,ıyc nnırıını 
ı,ç ıırt:ık satışı yuluyl:ı gcrçckJ,,ştirikcddir. Yı'.iıwıiııı Kurı.ılıı'ıııııı 18.112.2018 ı:.ırilıiııde aldıı}ı 
2018/:Z sııyılı k,ır:ır ile serıııayc artınıııı yıılı.ıyl:.ı gı'ı\<'ld,.,şıirikv(:k lı:ılka arı:d,ııı saı?J:ııı;H:ııl, ncı 
gelirin :ışnüıdaki gilıi kullllııılııı:.ısı plnıılaıuıı:ılıladır: 

1 l:ıllrn :ırı:daıı lwkl,.,ıı,,ıı y:ıld:ışık *** Ti.. neı gelir ik: 

1. Kı:.:,ı V:Hkli Burı:lnırn Kapaıılımısı: 1 Lılka arzd:.ııı elek t'dİkn:I, ııd gelirin yaklaşık'!.<, (ıO'i
ııwn:ut kı:;:ı vııckli kredilerin ve linaıısal lı,.ırı:1:.ıı·ııı k:ıpntılııı:ı.sıııd:ı liııll:ınıl:ıc,.ık olıqı, lı11 s:ıyc:dc
yi.'ıksck ulaıı lın:msnı:ııı 11.i,krkriııiıı :ış:.ıı),ı ı·ddlııwsi v:ısılasıyLı k:ırlılıı:ı,ın dalı:ı foıl:ı :ırıırılııı:ısı
plaıı l,.ııııııak ıml ı r.

2. işklrnc. S,•ı·ııı:.ıy<'siııiıı Giiı:kndirilın,,si: 11:ınııııad,k ı,•dadk siil'<'c:indc l'iy:.ıl :ıv:.ııılnjı sa/]Lıııı:.ıl,
.ıııuı,·ı.vl:ı, lc'd,ııılı<;ikı ik n.ıkit hc1ıi,l:ıııtıl.11 ,:ıp:ılıılıııek ı,• ilıı:ı,·:ıt lıarnı .. �ıı aıııı:ılıilııı,•k iı·ııı
ı·1ktııll' s,·ıııı,ı)c",111111 gilı·kııdııilııı.•sııw ilııı.ı:ıı; dıı,ıılın.ıkı.ıdıı l\ıııyi( iı·ııı 11<'1 lı,ılk;ı :ııı
:.tı'lıriııiıı •:;, ,ıs·,ı ışkııııc· ·,�ıııı.ı),:•.ı ,ıl:ıı:ıl, kııll.ııııl,w:ıktıı. llıı �1d0 k:ıılılıp.111 ,ııtııılı\ısı
pl.ıııl:111111.ıkı,ıılıı 

•) 1 ı'.J!tf!f: .�.. > /;
p/ y:, .. ... , .. ı, · ı ı, 



.J, 11 Cidişıinııt.ı : llı/ı:ı i.\ıwc: ı\r-Gc \'.iılı1ıııaları ııc•ıieı:csiııdc: y:ıt.ırıııııııı laıııııınlnınış oldııfı,ııınııı. 2
bi.iyiili pro,ic, ıııiı.ı.kıı birisi olaıı: y:ıkl:ı1ık I ö kişiııiıı 3 gOıHk yapııı),ı işi 2 ıııalıi11<: ve 2 kişi ik 1
ı,diııı.k kk lı:ışııın yapan Tam (lı,ıııı:ııik Sac lli.iliıııc l lallı (R,.ıll·Fıwııı ıııal(iııal:ırı)'ııda yan
ııırııııul l.lreıiıııi lıaş,ırıyl:ı ı,ı,eı\:cidc1ıirilıııekıcdir. Kıs:ıca "lı:.ısılıııış sm:" olanık ,.ıdla11dırdıı:1,ıııııı.
lıu yarı ın;ıırnıl firliııkriıı snlışıııdı.ı gerek yurt iı:iııık ı.,ıcrdc>ı.: yıırl dı1ıııd:ı işçilikkn d,ıl:ıyı ı:ok
,:iddi bir lıy:ıı. iisliiııJOı:\O s:ıı�laııı:ıkıay11., Fiyat :ıv,ııııajı :mı}laynıı bu iirliııkl'iıı piyasada
wıııtılıııa:,ı gr:rd(ınekıcdir. 

l)ifıı:r ı:ııııaıııl:ıııınış ol:111 \V(:iııiııg v,: Sarıııa 11:ıııı y:ıl.ırııııı ik: ık sac llrürılı'riıı,,ıiı.,:riııi lrnplayaıı
ıııobilyu :ıkırnınl:ırı, ahşap kapı yl.lı.,:ykri l,cııdi hiiııycıııiı.tk llrl'lilıııd<1ı:,di1'. Uıvıilcıı bu :ı lış:.ıp
kapı yiiı.cykri kcııdi iıııalatıııııı.d::ı kı.ıll,ıııılar:ık dışa lıaı�,ımlılık aı.:ılıılanık. Jı,:ııı d,: sdti.lnkld
di[Jer lirııı:ılan.ı saıılac:.ıkıır, 

lsı.c lı11 l:ıııı:ııııl:rnınıs v:ııırııııl::ır ııeık,,simk olu,,,:ııı yarı ııınııııılkriıı iı: ve dı.,,· ııaz.ırlard:.ı satısını, ' ' ',. ' ' 
' ' ' 

1 

gcrçcklcştirıııek il'ill g('r. i , scyıılı:ıl, ıaıııııııı. reklaııı ,·c paıarlrnıı:ı gi,krlcı·iıı,: ilıtiy,ıı·
dııyıılıııakt:ıdır. lhıııu s:ıt�l:ıımık iı:iıı de m•.ı lı:ılka arı, gcliriııiıı '!-,, 15'i iş gt'lişıirıııı.: aııı:ıı·lı ul:ır:ık
kul lıınıl:K;ıktır. 

2'>. SULANMA ETKİSİ 

Scrınayc :.ırıırııııı ııwvcı.ıı orıald:ınıı rüçhan Jıaldarı kısııl:111:ır:ık 1,1('1'\'ckkştirilecckıir. llıııı:ı göl'(:
sııl:ınııın eıkisiııiıı ınikı:ırı v,., yi.iı.dcsiııiıı hcsapl,111111:ısı aş:ıı;ı,ıda suııulın:ıktadır, 

.. ......... ,,,,,,,,., .. , ...... , .. . fü!.1 .. ıın,m,ı,ı Etl,isl. 
ı)ıl,ayıınl,1,ıı (l)\:f! "! IJ!'ı.lE':iJ
(hkıııııiş Snıııny,: .......................... .. . ............ ...................... , ....... . 

\1ıırıl:ııı S,:ı:ııı:ı,ı,, 

llıılkıı Arı Üııı:ı•sl ... Jlııll,ıı,\,:�Ş,ııı!:ıısı .. 

l'av 13:ısııı:ı Lkl'ıer llı:ı:tcri
.. , . .. ı ..... ,., ........ . •., .. ,., ..... , ................. , ............ , ...... m., ••• , ......... . 

ı ı,, ı "'ı/\ı:: Fj,vaı ı 
?İ.ı .. 1<.:' ı . .. ,i \,.i .. ,1 ... , l.:!!.l.!.!.1 .. 1. i ı,ı. i . .. 1 .• lıı 11; :ı .. /\r ı � 1.,ı 1.i.)'. <'.1. i ... 
�1,!yc:!ıı ()ı:ı1ıı!ı:11· lçiııŞ\ıl:ıııııııı l,ıkisiJ'l:ıJ
�1cycuı ()ıt,ıl(l:ıı· lyi1151ılııııııı:1 r,ıl,i,i (?1ı)
Veni Orı.ald:ır kin Sı.ılnııııın Eıkisi (TL)

.. , .. ,.,,, ... , .. , ,., .. . . , .. , ...... ,....... .. . 

l lnllrn arı. ilııccsi pay başına llc:i'ı,:ı' lk/\ı.:ri 11:.ılkı.ı mı. ilrıcesi D,:Jıeı' l)ql,(:ı'i / l lnlka arı.. öııı:,,:;i
''··ı ' C' . .  · ')"UC.i)i)(.)"'l()Oi)'J(·)·)(.)····Uı. �?lltlU� ,:,t.:'l'm:.ıy�� , .. ),o) , . )ı .o ,:,.,. { .· .

1 l:ıllrn :ırı. soımısı p:ıy lnışıırn llcfı,,r lküı::l'i (
Elıfo l'dikıı l'mı C.iirişi I l:ılk:ı ı\rı. �·l:ısrall
ı25.85 </.90'H 47.Tliı.940 2.7'i8.lı"/'l) / l 7.S00
Mcvcuı orı,ıklnr İ\'iıı ıpı)ı.iıit) >1.ıl:ınımı l'lki:;i 
1 lalk:ı ı\ı'? Üııcesi l':ıy ll:ışııı:ı lklh.,r Jkı}c:ri ··· 
Yeııi urliıkl,ır iı'.İıı sulaııın:.ı ,.\ikisi I l:ılk:.ı ı\rı.
1) "7,1 . . '.l. 11.)"'()'l "\ ·J'/<)·v ··1·1 . · <I'. 11
. ı,.'.ı};'.'rı _ 1'., ) . ,:. •. , •. ',, o ./pay t. /ıı ,: ,,:

1 ks:ıpl:ıııı:ıl:ıı' lıı::lli v:ırs:ıyıııılar ik: lwkkm,ıı v
,,rıay:ı 1·ıkııı:1,rn1daıı ,mııı:ı y:.ıpıl:.ı,.::ık lws;ıpl:11

ı)
'1
.JS1'''1'1 . :._ .. , ,' ,, , 
11:ılka ,ırz i'ınc'<:si lklkr lkı;ıt:ri ı l fallrn Arı.d:.ııı
:m) / 1 lalk:.ı :\!'/. soıır:.ısı t)dcıııııi1 Seı·ıııı.ıyc 
.000 .... ,1,())02 Ti. 
l lalka i\rı.. Soııı·ı.1>1 l'ay Jl:ışıııa Lk'i'ıcr ııc,g,:ri
,1,0502 .. 2,J'.i48 I Jı9S,J TL('),;, 72,00) 
 Fiynıı I lalka i\l'ı. Suıırası !'ay llaşııı:.ı Lh.•i"ıı.'r
 '/-)  , '.1 

crikr ışı)'.),ıııda )'ııpıl!,.l)
�

,lı!J,l. gı:ı\:t:k v,:rikriıı
11:ıl,ınlii baı., ))ıı· 11kl:}.t:,,,;ı;ıITıbik:cekıir. Aırıc.' ı:

 3 
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