
3.4.19. Ortakhgm ve grubun son hesap donemi ve son durum itibariyle finansal 
durumunu ya da faaliyetlerini onemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek 
uyu~mazhklar ile bunlarm niteligi hakkmda ozet bilgi: 

Yoktur. 

3.4.20. Son fie; yddaki finansal yatInm politikalan: 

Yoktur. 

3.5. Egilim Bilgileri 

3.5.1. {Uretim, satl~, stoklar, maliyetler ve satI~ fiyatJarmda goriiIen onemli en son 
egilimler hakkmda bilgi: 

2009 ydmda dUnya geneline yaytlan krizin etkisiyle 1. hamur kagldm ana hammaddesi olan 
seH.iloz ve daha du~tik kaliteli kagltlann ana hammaddesi olan agay elyafl talebi eiddi 
oranlarda gerilemi~ ve hammaddelerin uretiminin %50'den fazla azalmasma sebep olmu~tur. 
2009 senesinde derinle~en ktiresel krizin, dUnya genelinde pek 90k sektore oldugu gibi kaglt 
sektomne de etkisini gostermesiyle kaglt ve seltiloz talebi neredeyse bir oneeki ytla gore yarl 
yanya dti~mti~ ve bu dti~ti~ kaglt fiyatlanm a~aglya yekmi~tir. 

2010 yIlI ba~lanndan itibaren ise dunya ekonomilerinde gomlen iyile~me i~aretleri ve buna 
bagb olarak artmaya ba~layan kaglt talebi seluloz ve kaglt tiretimini artlrmasma kar~m, 
tiretimdeki bu artI~ 2009 senesinde y~anan tiretim kayblm telafi ediei boyutlarda olmaml~, 
A vrupa'da bazl kaglt mamullerinin fiyatlarl yava~layan hlzlarda olsa dahi hala gerilerken; 
ABD'de ise kaglt mamulleri fiyatlarmdaki artl~lar ytikselen maliyetleri kar~llaYlel boyutlarda 
gergekle~memi~tir. 

2010 Mart aymda dUnyanm en buytik seltiloz tiretieilerinden olan ~ili'de meydana gel en 
deprem buytik tiretieileri negatif etkilemi~ ve uretimde daralma kaymIlmaz olmu~tur. Bu 
daralma dtinya genelinde talebin yukan dogru hareket etmesi ile birlikte seltiloz fiyatlan ton 
ba~ma 2 hafta iyerisinde 60 ABD dolarmm uzerinde artml~tlr. 

Finlandiya'da 4 Mart 2010 gUnti ba~layan liman grevi dUnyamn en btiytik kaglt ve seliiloz 
tireticilerinden biri konumundaki Finlandiya'daki tiretieileri zora sokmu~, ureticiler 2010 
Ylhnda dtinya genelinde artan talebi kar~llamak i9in bir oneeki sene ciddi oranlarda gerileyen 
uretimlerini artlrmaya ba~laml~tlf. Bu grey uretilen mallann depolarda YIgdmasma sebep 
olmu~ bazl buyi1k tiretieiler tiretim kapasitelerinin bir klsmml durdurmak zorunda 
kalml~lardlf. 

Meveut durum itibariyle Kuzey Amerika ve A vrupa'da fiyat artl~lan uretieilerin 
hedeflediklerinin altmda kalsa da, dunya genelinde kaglt talebinin artmaya b~laml~ olmasl ve 
dtinya ekonomilerinin toparlanma sureeine girmeleri ve artan maliyetler, kaglt mamul 
fiyatlannda yeni artl~ sinyalleri vermektedir. 1 0 N-lliran 2u11 

Ya~anan global ekonomik kriz slrasmda ti1mfPi:Ytisai;wdfu,ya~anan du~u~lerden etkilenen ve 
fiyatl du~en kagltta son donemde ya~anr¢ikta ofaD.. ffY~t\~l~lan maliyetleri bir miktar 
artlrml~tIr. Aneak ~ir~et ya ~ maliye~;;at1~19r~~~iHgl "~u~sek ka~lt tiearetine aglfhk 
vererek telafi oluna gltmekt dlr. 5z kon~su,~l~lar:.~~f~~ telh~~~de dlkka~:~l~~;~~~r. 
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3.5.2. Ortakhgm finansal durumunu ve faaliyetlerini onemli Ol~iide etkileyebilecek 
egilimler, belirsizlikler, talepler, taahhiitler veya olaylar hakkmda bilgiler: 

Yoktur. 

4. SE<;iLMiS FiNANSAL BiLGiLER 

Ortakhgm net satl~ gelirleri 2009 yllmda %6,1, 2010 Yllmda %18,7 oramnda art1~ gostenni~tir. 
2008 ytlmda %12,8 olan brut kar marjl, 2009 yllmda %13,3, 2010 Ylhnda %6,8 olarak 
gerc;ekle~mi~tir. 2008 Ylhnda %7,14 olan faaliyet kar marjl, 2009 Ylhnda %3,7, 2010 yllmda 
%4,14":olarak gerc;ekle~mi~tir. Net kaT marj1 ise 2010 yllmda % 1,23 olarak gerc;ekle~mi~tir. 

Baglmslz 
Denetimden Baglmslz Denetimden Ge~mi~ 

(TL) 01.01. 01.01. 01.01.
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Yurtiyi Satl~ Gelirleri 40.310.948 33.053.744 32.100.255 

Yurtdl~l Satl~ Gelirleri 69.335 351.735 1.048.155 324.063 

Di -er GeBrier 11.699 47.352 49.230 2.370 

Sat! tan iadeler (-) (125.936) (259.805 312.545) 

Satl~ Gelirleri (Net) 5.400.683 40.450.230 34.086.980 32.114.143 

37.695.549 29.556.246 27.995.842 

Kan 2.754.681 4.530.734 4.118.301 

1.674.970 1.247.693 2.293.363 

497.166 

Baglmslz Denetimden G~mi~ 
Kar Marjlan (%) 2010 2009 2008 
Brut Kar Marjl 6,8 13,3 12,8 

I Faaliyet Kar Marjl 4,14 3,7 7,14 
Net Kar Marjl 1,23 - -

$irketin toplam varhklarl 2008 yllmda 20,27 mil yon TL iken, 2009 Ylhnda %10,2 artl~ ile 
22,33 mil yon TL'ye yiikselmi~tir. 2010 yllmda ise toplam varhk 2009 ytlma gore %42,8 artarak 
31,89 milyon TL olarak gerc;ekle~mi~tir. 

$irketin donen varbklan 2008 Ylhnda 14,95 milyon TL iken, 2009 yllmda %5,7 artl~la 15,81 
milyon TL'ye yiikselmi~tir. 2010 ydmda ise donen varhk %46,4 artarak 23,14 milyon TL 
olarak gerc;ekle~mi~tir, ~: .... ;; 

,...,.".~ ,"'" 

$irketin klsa vadeli yiikiimliiliikleri 2008 yl J~ ~l~ll', ", on TL iken, 2009 ytlmda %0,5 
azalarak 15,05 milyon TL'ye dii~m~tiir. 2 . 0 Y..lh~se'ibS . :vadeIi yiikiimliiliik %20 artarak 
18,07 milyon TL'ye yiikse mi~tir. Ortakhg A:ff J<i'~t"B :e.20 sonu itibariyle 1.419,344 TL, 
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2010 sonu itibariyle 919.002 TL ve 31.03.2011 tarihi itibariyle 3.181.024 TL borcu bulunmakta 
olup, soz konusu borca faiz i~letilmemektedir. 

$irketin oz kaynaklan ise 2008 yllmda 3,l3 milyon TL iken, %65,2 artarak 5,17 milyon TL'ye 
yUkselmi~tir. 2010 yllmda ise ozkaynak %44 oramnda artarak 7,44 milyon TL'ye yUkselmi~tir. 

$irketin net donem zararl 2008 yllmda 0,75 milyon TL iken, 2009 ytlmda zarar 0,41 milyon TL 
olarak ger<;ekle~mi~tir. 2010 Ylhnda ise net donem karl 0,49 milyon TL olmu~tur. 

Se<;ilmi~ finansal bilgilere a~aglda yer verilmi~tir. 

: 
Baglmslz 

Denetimden 
Ge'Ymemi~ 

(TL) 
01.01

31.03.2011 
Donen Varhklar 25.381.875 

Nakit ve Nakit Benzerleri 2.254.275 

Ticari Alacaklar 4.678.947 

i Stoklar 11.685.570 

Duran Varhklar 8.320.405 

Maddi Duran Varhklar 7.343.725 

Ertelenen Vergi Varhklarl 854.263 

AktifToplarm 33.702.280 

Klsa Vadeli Yiikiimliililkler 25.368.491 

Finansal Bor~lar 6.994.274 

Ticari Bor~lar 14.034.585 

Diger Bor~lar 147.843 

Diger Kisa Vadeli Yiikiimliiliikler 887.546 

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler 859.653 

Finansal Bor~lar 277.988 

Ertelenen Vergi YiikiimlUliigU 563.426 

Ozkaynaklar 7.474.136 

PasifToplaml 33.702. 

SatI~ Gelirleri (net) 5.400.683 

Brut Kar 694.943 

Faaliyet Kan 454.389 

SiirdiirUlen Faaliyetler Vergi Oncesi 
Kan/(Zararl) 134.123 
Net Donem Kan/(Zaran) 43.137 

Hisse Ba~ma Kazan~ 0,0050 

Pay Ba~ma Temettii* -

Baglmslz Denetimden Ge'Ymi~ 

01.01.
31.12.2010 
23.137.947 

2.388.820 

8.245.476 

11.161.022 

8.751.111 

7.854.130 

863.480 

31.889.058 

18.076.470 

4.204.063 

10.793.396 

1.173.383 

1.776.319 

6.374.244 

5.873.053 

483.493 

7.438.344 

31.889.058 

40.450.230 

2.754.681 

1.674.970 

624.551 

497.166 
0,0606 

-

01.01.
31.12.2009 
15.809.685 

1.548.983 
'--

4.393.756 

9.193.029 

6.522.818 

5.613.629 

908.011 

22.332.503 

15.055.042 

2.133.255 

9.549.600 

1.682.523 

1.650.309 

2.110.209 

2.025.389 

78.327 

5.167.252 

22.332.503 

34.086.980 

4.530.734 

1.247.693 

! (512.745) 

(419.419) 

(0,0739) 

-
.., U"i 1L'd 

01.01.
31.12.2008 
14.950.547 

4.504.619 

4.530.159 

5.634.328 

5.316.978 I 

4.522.838 

790.113 

20.267.525 

15.123.277 

5.296.810 

8.140.524 

121.777 

1.542.016 

2.016.757. 

1.922.224 i 
93.110 

3.127.491 

20.267.525 

32.114.143 

4.118.301 

2.293.363 

(874.019) 

(750.554) 

(0,1472) 

-

. 




Ortakhgm 2010 yIll ozkaynaklan toplalm 7.438.344 TL olup detay kalemleri hakkmda a~aglda 
bilgi verilmi~tir. 

Ortakhgm odenmi~ sermayesi 2010 yIlmda 2.100.000 TL artdarak 6.500.1J)0 TL'den 8.600.000 
TL'ye '-;lkartIlml~tlr. Sermaye artmmE- Sit I saydl Bazl Varhklann Milli 
Ekonomiye Kazandmlmasl Hakkmda Kanundan fayctalamlarak varhk barl~l kapsammda, It .0242. J 
{-",...Ior .. 'i'\ S e.r"""a..:tt..':/t. (./d,(.'·"·"(.jl' ,(u/'eJt!Pitml~tlf. 

Ortakhgm 2010 yIll ozkaynaklan i.-;erisindeki 1.773.926 TL "Deger Artl~ Fonu"nun aynntlsl 
a~agldaki tabloda verilmi~tir: 

i (TL) 

Maddi Duran Varl@n Degerlenmi~ Degeri 4.170.000 

KaYlth Degeri (-) 1.952.593 

Deger Artl$1 2.217.407 

iDeger Artl$1 Icin Hesaplanan Ertelenmi$ Vergi YOkOmlOIOgO (-) (443.481) 

!Deger Artl~ Fonu, net 1.773.926 

Ortakhgm 2010 Ylh ozkaynaklarl h;:erisinde yer alan "Ge.-;mi~ Yillar Kar/(Zarar)" kaleminde 
gozUken (3.444.283 TL)'lik tutar, 2009 Ylh "Net Donem Zararl" olan (419.419 TL) ile 2009 Ylh 
"Ge.-;mi~ Ydlar Kar/(Zarar)" rakaml olan (3.013.329 TL) ve "Kardan Aynlan Klsltlanml~ 
Yedekler" rakaml olan (11.535 TL) toplammdan olu~maktadlf. 

Varbk barl~l i~lemleri hakkInda a~lklama; 

Sirket'in bir onceki sermaye artl~mda, kar yedekleri i.-;indeki ozel fonlann sermayeye eklenmesi 
suretiyle sermaye 6.500.000 TL'den 8.600.000 TL'ye yUkseltilmi~tir. Soz konusu ozel fon, 
Sirket'in 5811 saYlh BazI Varhklarm Milli Ekonomive Kazandmlmasl Hakkmda Kanundan 
faydalanmasl sonucu olu~mustur. '1 

.' S6z konusu 
sermaye artmml 29.03.2010 tarihinde tescil, 01.04.2010 tarih ve 7534 saYlh TTSG'de ilan 
edilmi~tir. 

Ortakhk 11.02.2009 tarihinde tescil edilen karara istinaden Marka Kaglt UrUnleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Sirketi unvanh firmanm tUm aktif ve pasifi, bon; ve alacagl ile ortakhk .-;atlsl 
altmda birle~me i~lemi ger.-;ekle~tirilmi~tir. Bu birle~menin finansallara etkisi; maddi duran 
varhklarda (tesis, makine, cihaz, demirba~ ve arsa satm ahml) 196,529 TL'lik artl~ meydana 
getirmi~tir. 

- 54

. ,J", 
',' , "·:1 

'J, 

3 

http:d,(.'�"�"(.jl


5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PiYASASI ARACLARI HAKKINDA BiLGiLER 

5.1 	 KayIth Sermaye Tavam : 50.000.000.- TL 

Clkardml~ Sermayesi : 8.600.000.- TL 

5.2 	 Son genel kurul toplantIsl ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy 
hakkI h;indeki paylan dogrudan veya dolayh olarak %5 ve fazlasl olan ger~ek ve 
tiizel ki~iler ayn olarak gosterilmek kaydlyla ortakhk yaplsl: 

. 

Ortagm; Sermaye PaYII Oy Baldo 

Adl Soyadll Ticaret Unvam 

Son Genel Kurul 
itibariyle 

(28/0412011 ) 

Son Durum 

(23/05/2011 ) 
(TL) (%) (TL) (%) 

Ali Kele~ 2.150.000 25,0 2.150.000 25,0 

Ra~it Kuru 2.150.000 25,0 2.150.000 25,0 

Metin Kuru 2.150.000 25,0 2.150.000 25,0 

Celalettin Kele~ 2.115.600 24,6 2.115.600 24,6 

Meliha Bahar Kele~ 34.400 0,4 34.400 0,4 

TOPLAM 8.600.000 100 8.600.000 100 

5.3 	 Sermayedeki veya toplam oy hakkI i~indeki payIan %5 ve fazlasl olan ger~ek ki~j 
ortaklarm birbiriyle akrababk ili~kileri: 

Ali Kele~, Celalettin Kelefin agabeyi, Meliha Bahar Kele~'in babasldlf. 

Ra~it Kuru, Metin Kuru'nun agabeyidir. 

Kele~ ve Kuru ailelerinin akrabahk ili~kisi bulunmamaktadlf. 


5.4 	 Ortakllgm yonetim hakimiyetine sahip olanlarm adl, soyadl, tiearet unvam, 
yonetim hakimiyetinin kaynagl ve bu giieiin kotiiye kullamlmasml engellemek i~in 
alman tedbirler: 

Ortakhgm yonetim hakimiyetine Kele~ (%50) ve Kuru (%50) aileleri sahiptir. 
Hakimiyetin kaynagi ~irket sermayesi i~indeki A grubu nama yazdI imtiyazh paylardu. 
Bu gucun kotUye kullamlmasml engellemek i~in, $irket esas sozle~mesinin 6. 
Maddesi'nde "A gurubu nama yazdI paylann devrinin, yonetim kurulu onaYI ve pay 
defterine kay!t ile Sirket'e kar~I hUkiim ifede edecegi" olarak belirtilmi~tir. 

5.5 	 Sermayeyi temsil eden paylara il~kin bilgi: 

Nama / Hamiline imtiyazlar Pay Nominal 
Oldu~u 

Nama Var 
Hamiline Yok 

T 



5.6 	 Ortakhgm paylarmdan, kendisi tarafmdan bizzat tutulan veya onun adma 
tutulan veya bagh ortakbklarmm sahip olduldan ortakllk paylarmm adedi, defter 
degeri ve nominal degeri: 

Yoktur. 

5.7 	 Ortakllgm yonetim hakimiyetinde degi~iklige yol a~abilecek anla~malar hakkmda 
bilgi: 

Yoktur. 

5.8 ., Son ii~ yd i~inde yapdan sermaye arhnmlan ve kaynaklan ile sermaye 
, azaltJmlan, yaratdan/iptal edilen pay 	gruplan ve pay saYIsmda degi~iklige yol 
a~an diger i~lemlere ili~kin bilgi: 

Sermaye Artlrlml Artlrlm Tutarl Artlrlm 
Kararmm 
Almdlgl 

Genel Kurul 
Toplannsl Tarihi 

Ticaret Sici) 
Gazetesi 

ilan Tarihi 
Artlrlm 
Oncesi 

Sermaye 
(TL) 

Artlrlm 
Sonrasl 

Sermaye 
(TL) 

Bedelli 
Artlrlm 

(TL) 

Bedelsiz 
Artlrlm 

(TL) 

2.500.000 5.100.000 19.746,19 2.580.253,81 15.09.007 
6920 

22.10.2007 

5.100.000 6.500.000 - 05.08.2009 
7385 

27.08.2009 

6.500. 600.000 2.000.000 22.02.2010 
7534 

01.04.2010 

5.9 	 Son 3 ydda sermayenin % 10'undan fazlasl ayni olarak odenmi~se konu hakkInda 
bilgi: 

Yoktur. 

5.10 	 Ortakllgm son on iki ay i~inde halka arz veya tahsisli satI~ suretiyle pay ihracmm 
bulunmasl halinde, bu i~lemlerin niteligine, bu i~lemlere konu olan paylarm sayl 
ve niteliklerine ve tahsisli satJ~ yapJlan ger~ek ve/veya tiizel ki~ilere ili~kin 
a~lklamalar: 

Yoktur. 

5.11 	 Varantb sermaye piyasasl ara~lara, oydan yoksun paylar, hisse senedine 
donii~tiiriilebilir tahvil, hisse senedi ile degi~tirilebilir tahvil vb. sermaye piyasasl 
ara~lanDln miktara ve donii~tiirme, degi~im veya talep edilme esaslarma il~kin 
bilgi: 

Yoktur. 
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5.12 	 Grup ~irketlerinin opsiyona konu olan veya ko~ullu ya da ko~ulsuz bir anla~ma He 
opsiyona konu olmasl kararla~tIrdmI~ sermaye piyasasl ara~larl ve soz konusu 
opsiyon hakkmda ili~kili ki~ileri de i~eren bilgi: 

Yoktur. 

5.13 	 Sermayeyi temsil etmeyen kurueu ve intifa senetleri vb. paylarm say lSI ve niteligi 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

5.14 	 i Ortakhgm aym grup paylarmm borsaya kote olup oimadigma/borsada i~lem 
goriip gormedigine veya bu hususlara ili~kin bir ba~vurusunun bulunup 
bulunmadlgma ili~kin bilgi: 

Yoktur. 

5.15 	 Borsada i~lem gormesi ama~lanan sermaye piyasasl ara~lanyla e~ zamanh olarak, 
- Soz konusu ara~larla aym grupta yer alanlarm tahsisli satl~a konu edilmesi veya 
satm ahnmasmm taahhiit edilmesi veya, 

- Soz konusu ara~larm ba~ka bir grubunun tahsisli satI~a ya da halka arza konu 
edilmesi durumunda 
bu i~lemlerin mahiyeti ve bu i~lemlerin ait oldugu sermaye piyasasl ara~lanmn 
saYlsl ve ozellikleri hakkInda ayrmtIh bUgi: 

Yoktur. 

5.16 	 izahnamenin hazirlandigl yll ve bir oneeki ydda eger ortakllk halihazlrda halka 
a~lk bir ortakllk ise; 
- Ortakllgm paylan iizerinde ii~iineii ki~iler tarafmdan ger~ekle~tirilen ele 
ge~irme teklifleri, 

Yoktur. 

- Soz konusu tekliflerin fiyat ve sonu~larl 


hakkInda bilgi: 


Yoktur. 

6. YONETiM VE ORGANiZASYON YAPISINA iLi~KiN BiLGiLER 

6.1 

.. c.il{ 

'1 
A 
3 



Yonetim 
Kurulu 

Genel MUdUr .. 

I 

Pazarlama SatI~ Matbaa 

I 

Mali i~ler 

i- Muhasebe 

- insan 
Kaynaklan 

6.2 Ortakbgm yonetim kurulu iiyelerine i1i~kin bilgi: 

Ad) Soyadl Gorevi Temsil Son 5 Yddai~ Adresi Gorev I Sermaye 
Ortakhkta Siiresi I PayIEtti~i 

Tiizel Ustlendigi Kalan (TL) (%)
Gorevler GorevKi~ilik 

Siiresi 
MerkezMah. 

Gorev
Polat Sok. 

1 yll Y.K.B~kamNo:2Ali Kele~ 2.150.000 25Ba~kan -
 Gene! Mildilr Kalan
Pursaklar 

1 yJl
Ankara 


MerkezMah. 

GorevY.K.B~k.Polat Sok. Ba~kan

Celalettin I yIl Yrd.
Yardlmc No:2 2.150.000 25-
Kele~ Genel Miidilr Kalan 

lSI PursaOlar 
1 yll Yrd.

Ankara 

MerkezMah. 


Gorev
PolatSok.

Meliha Bahar 1 yd 
Dye No:2 34.400 0,4- Dye

Kele~ Kalan
Pursaklar ] yd
Ankara 

Ali KELES (Yonetim Kurulu Ba~kaDl - Genel Miidiir) 
Ali Kele~ 1963 ydmda U~ak'ta dogmu~tur. ilkokulu U~ ve Manisa'da, ortaokulu 
Manisa'da, liseyi de U~ak'ta 1980'de bitirmi~tir. Ticaret hayatma liseden soma 
1981' de ba~laml~tlf. 30 ytlhk matbaa ve)sa~ ktOrii deneyimine sahiptir. TUrkiye 
OzUrlUler Vakfl kurucu yonetim kUru ,ye~iir.," .." a Ticare~ <?dasl'nda bir donem 
meclis Uyeligi, iki do m de komite" e~k~i/~~mi$tJr., 1aH1::fiJn 2011 
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Celalattin KELE~ (Yonetim Kurulu Uyesi) 

Celalettin Kele~ 1966 Yllmda U~ak'ta dogmu~tur. ilk, orta ve liseyi U~ak'ta bitirmi~tir. 

23 ytlhk matbaa ve kaglt sektorU deneyimine sahiptir. 1988 yllmdan beri ~irket 


biinyesindedir. Akyurt i~adamlafl Demegi iiyesidir. 


Meliha Bahar KELE~ (Yonetim Kurulu Uyesi) 

Meliha Bahar Kele~ 1990 yllmda Ankara'da dogmu~tur. ilk, orta ve liseyi Ankara'da 

okumu~tur. ~u anda halen Bilkent Universitesi'nde Franslzca MUtercim Terciimanhk 

Boliimii'nde okumakta olup, Temmuz 2010 tarihinden beri ortakhkta yonetim kurulu 

iiyesi olarak yurtdl~l baglanttlarda gorev almaktadlr. iyi derecede Ingilizce ve 

Franslzca bilmektedir. 


6.3 	 Yonetim kurulu iiyelerinin ortakbk paylarma yonelik sahip olduklan opsiyonlar 
hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

6.4 	 Yonetim kurulu iiyelerinin son be~ ydda, yonetim ve denetim kurullarmda 
bulundugu veya ortagl oldugu biitiin ~irketlerin iinvanlan, bu ~irketlerdeki 

sermaye paylarl ve bu yonetim ve denetim kurullarmdaki iiyeJiginin veya 
ortakllgmm halen devam edip etmedigine dair bilgi: 

Yoktur. 

6.5 	 Ortakllgm denetim kurulu iiyelerine ili~kin bilgi: 

Adl Soyadl Adresi Son 5 Ydda Ortakbkta 
Ustlendigi Gorevler 

Se~i1me Tarihi I 
Gorev Siiresi 

Ali Uzun 
Adnan Mederes Mah. 

1047 Sok. No:12/8 
Ke9ioren Ankara 

Muhasebe - Mali Mii~avir 
08/07/2010 

1 Yll 

Denetyi Ali Uzun'dur. 

6.6 	 Denetim kurulu iiyelerinin ortakllk paylarma yonelik sahip olduklan opsiyonlar 
hakklnda bilgi: 

Yoktur. 

6.7 	 Denetim kurulu iiyelerinin son be~ ydda yonetim ve denetim kurullannda 
bulundugu veya ortagl oldugu biitiin ~irketlerin iinvanlan ve bu yonetim ve 
denetim kurullarmdaki iiyeliginin veya ortakllgmm halen devam edip etmedigine 
dair bilgi: 

Yoktur. 



Adl Soyadl Gorevi i~ Adresi Son 5 YIIda Ortakhkta 
Ustlendigi Gorevler 

Sermaye PaYI 

(TL) (%) 

Ali 
Kele~ 

Y.K.Ba~kam, 
Genel MUdUr 

Merkez Mahallesi 
Polat Sok. No:2 

Pursaklar Ankara 

Yonetim Kurulu 
Ba~kam, 

Genel MUdUr 
2.150.000 25,0 

I Celalettin 
Kele~ 

Y.K.Oyesi, 
Genel MUdUr • 
Yardlmclsl 

Merkez Mahallesi 
Polat Sok. No:2 

Pursaklar Ankara 

Genel MudUr 
Yardlmclsl 2.115.600 24,6 

Sibel 
Ba~er 

Mali i~ler 
Merkez Mahallesi 
Polat Sok. No:2 

Pursaklar Ankara 

Mali i~ler 

Mustafa 
Hayat 

Pazarlama 
/Satl~ 

Kazlm Karabekir Cad. 
No:39/31 

iskitler Ankara 
pazarlama ISatl~ 

Ali KELES - Yonetim Kurulu Ba~kaDl - Genel Miidiir 
Madde 6.2'de bilgiler verilmi~tir. 

Celalattin KELES - Yonetim Kurulu Uyesi - Genel Miidiir Yardlmcisl 
Madde 6.2'de bilgiler verilmi~tir. 

Sibel BASER - MuhasebelDenetim 
Sibel Ba~er 1978 ydmda Beypazan'nda dogmu~tur. 1994 yIlmda Abant izzet Baysal 
Universitesi Muhasebe bolUmUnden mezun olmu~tur. Temmuz 2000 ydmda Medya 
Kaglt A.S.'de i~e b~laml~hr ve 2003 yIlI MaYls aymda Saray MatbaacIllk KagltyllIk 
Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi'ne geyi~ yapml~tlf. 2010 Ylhnda 
Serbest Muhasebeci Mali M~avir ruhsatml alml~tIr. Ortakhk sermayesinde paYI 
bulunmamaktadlr. 

Mustafa HAYAT - Satl~- Pazarlama 
Mustafa Hayat 1977 Yilmda <;ubuk'ta dogm~tur. 1993 ytlmda liseden mezun 
olmu~tur. 2000 yllmda askerlik donii~ii i~e ba~ladlgl Saray Matbaaclhk Kagltylhk 
Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi'nde pazarlama satl~ sorumlusu olarak 
yah~maktadir. Ortakhk sermayesinde paYI bulunmamaktadu. 

6.9 	 Onemli olmasl durumunda yonetimde soz sahibi olan personelin son be§ ydda 
yonetim ve denetim kurullarmda bulundugu veya ortagl oldugu biitiin §irketlerin 
iinvanlarl ve bu yonetim ve denetim kurullarmdaki iiyeliginin veya ortakbgmm 
halen devam edip etmedigine dair bilgi: 

Yoktur. 

6.10 	 Yonetimde soz sahibi olan personelin ortakhk paylarma yonelik sahip olduklaTi 
opsiyonlar hakktnda bilgi: 

Yoktur. 



Adl Soyadl Gorevi Meslegi Egitim if Tecrii besi 

Ali Kele~ 
Yonetim Kurulu 

Ba~kam, 
Genel Miidiir 

Yonetici Lise 30 YII 

Celalettin Kele~ 

Yonetim Kurulu 
Ba~kan 

Yardlmclsl, 
Genel Miidiir 
Yardimcisl 

Yonetici Lise 23 YII 

Meliha Bahar 
Kele~ 

Yonetim Kurulu 
Uyesi Yonetici Lisans 

Ogrenci 1ytl 

Ali Uzun Denet~i Yonetici Lisans 30 ytl 

Sibel Ba~er Denet~i Yonetici Lisans 11 ytl 

6.12 	 Ortakhk son 5 yll ilterisinde kurulmu~ ise ortakiIgm kurucularma m~kin bilgi: 

Ortakhk son 5 yll ic;:inde kurulmaIm~t1r. 

6.13 	 Ortakhgm mevcut yonetim, denetim kurulu iiyeleri ve yonetimde soz sahibi olan 
personel ile ortakhk son 5 yd i~erisinde kurulmuf ise kuruculann birbiriyle 
akrabahk mfkileri hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

6.14 	 Son 5 ydda, ortakhgm mevcut yonetim ve denetim kurulu iiyeleri ife yonetimde soz 
sahibi olan personel hakkInda yiiz kIZartlcl sultlardan dolaYI alInmlf cezai 
kovufturma ve/veya hiikiimliiliigiiniin ve ortakhk i,leri ife ilgili olarak taraf 
olunan dava konusu hukuki uyu~mazlIk ve/veya kesinle,mi~ hiikiim bulunup 
bulunmadlgl hakkInda bilgi: 

Yoktur. 

6.15 	 Son 5 yIlda, ortakbgm mevcut yonetim ve denetim kurulu iiyeleri ife yonetimde soz 
sahibi olan personelin, yonetim ve denetim kurulu iiyesi veya yonetimde soz sahibi 
oldugu ,irketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkInda aynntlb bilgi: 

Yoktur. 

6.16 	 Son 5 ydda, ortakhgm mevcut yonetim ve denetim kurulu iiyeleri ile yonetimde soz 
sahibi olan personele m,kin yargl makamlarmca, kamu idarelerince veya meslek 
kurulu,larmca kamuya 
hakkInda bilgi: 

Yoktur. 

yaptInmlar 
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6.17 	 Son 5 yIlda, ortakltgm mevcut yonetim ve denetim kurulu iiyeleri He yonetimde soz 
sahibi olan personelin yonetim ve denetim organlarmdaki iiyeliklerine veya 
ortakbktaki yonetim gorevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafmdan 
son verilip verilmedigine dair ayrmtlh bilgi: 

Yoktur. 

6.18 	 - Yonetim ve denetim kurulu iiyeleri, yonetimde soz sahibi personel ile ortakllk son 
5 yd i~erisinde kurulmu~ ise kurucularm ortakllga kar~1 gorevleri He ~ahsi 

~Ikarlan arasmdaki ~Ikar ~atl~malarma ili~kin bilgi: 
- Bu ki~ilerin yonetim veya denetim kurullannda veya iist yonetimde gorev 

"almalan i~in, ana hissedarlar, mii~teriler, tedarik~iler veya ba~ka ki~i1erle yapdan 
. anla~malar hakkInda bilgi: 

Yoktur. 

- Bu ki~ilere belirli bir siire ortakllgm sermaye piyasasl ara~larmm satl~1 


konusunda getirilmi~ slmrlamalar hakkInda ayrmtIh bilgi: 


Yoktur. 
6.19 	 Ortakllgm denetimden sorumlu komite iiyeleri He diger komite iiyelerinin adl, 

soyadl ve bu komitelerin gorev tammlan: 

~irket, henliz halka a91k olmadlgl i9in denetimden sorurnlu bir komite yoktur. Halka 
a91k §irket haline geldikten soma denetimden sorumlu komite olu~turulacaktlf. 

6.20 	 Seri:IV, No:41 saylll "Sermaye Piyasasl Kanunu'na Tabi Olan Anonim 
Ortakhklarm Uyacaklan Esaslar HakkInda Tebligi" uyannca kurulmasl zorunlu 
olan ortakllgm pay sahipleri He ili~ki1er birimi yoneticisi hakkmda bilgi: 

~irket yonetim kurulunun 10/04/2011 tarih ve 2011104 saYlh toplantlsl He pay sahipleri 
ile m§kiler birimi olu§turulmu~tur. 

Gorev Ogrenim Sermaye Adres Telefon 1 E-Posta 
Soyadl 

I Adl 
Unvant Dururnu Piyasasl Faks 


Faaliyet 

LisanSl Tiir 


Orner 
 Muhasebe Lisans Yok MerkezMah. (312)5275890 omereker@ 
Eker Elernam Polat Sok. No:2 sarayrnatba 

Pursaklar (312)52728 88 a.com 
Ankara 

6.21 	 Seri:IV, No:41 saydl "Sermaye Piyasasl Kanunu'na Tabi Olan Anonim 
Ortakllklarm Uyacaklan Esaslar HakkInda Tebligi" uyarmca ortakllgm sennaye 
piyasasl mevzuatmdan kaynaklanan yiikiimliiliiklerinin yerine getirilmesinde ve 
kurumsal yonetim uygulamalarmda koordinasyonu saglayan gorevli personelin 
adl, soyadl ve ileti~im bilgileri ve sermaye piyasasl faaliyet lisanslarmm tiirii: 

10 Haziran 2011 
Seri:IV, No:41 saYlh tebligin 9'ncu madde . 't1'4:a: asl uyarmca, lialka arzl takiben 
3 ay igerisinde, 0 hg se e 1piy <..,. mevzuatmdan kaynaklanan 
yOkUml" iiklerinin yerin ge rilmes' de.:;- ve:·... ~sal yonetim uygulamalarmda 

koordi, ~ .. ~ rsi~r ~~Yi~:Jt.lle!i~~.!r~. '0~~-.~~~~~~i~J'i~R~I 
-::-.J~~ GEOIK I m ,..k~.~. ;-" _) ,!'/ l 1'.:",.. _': " 'i. \ I 

;rl . . " .. .I nil' " . ..', ' 
~. ~I'~ I~J ~j~~.. \ E:~ 1 "LI i.'~ HI - 1 
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6.22 

6.23 

6.24 

flkrasl uyannca, tayin edilecek olan bu personelin sadece Sermaye Piyasasl Faaliyetleri 
ileri Diizey Lisansl'na sahip olmasl yeterli olacaktIr. 

Son hesap donemi itibariyle ortakhgm yonetim ve denetim kurulu iiyeleri ile 
yonetimde soz sahibi personeline; 

- Ortakhk ve bagh ortakhklarma verdikleri her tiirlii hizmet i~in odenen ve 
saglanan ~arta bagb veya ertelenmi~ odemeler de dahil olmak iizere her tiirlii iicret 
ve faydalarm tutan ve tiirii: 

Ortakhgm son hesap donemi itibariyle Yonetim Kurulu iiyelerine huzur hakkl 
:: odenmemektedir. Genel Miidiir ve Genel Miidiir Yardlmclsma iicret odenmemektedir. 

$irket 06105/2011 tarihli yonetim kurulu toplantlsmda Mayls 2011 doneminden itibaren 
Yonetim Kurulu iiyelerine huzur hakkl olarak aylIk toplam 9.000 TL ve Denetyi'ye 
ayhk 500 TL odenmesine karar vermi~tir. 

- Emeklilik aybgl, kIdem tazminab veya benzeri faydalan odeyebilmek i~in 

ortakllk veya bagb ortakllklarmm odedigi veya tahakkuk ettirdikleri toplam 
tutarlar: 

31.12.2010 tarihi itibarlyla tahakkuk etmi~ bulunan toplam kldem tazminatl tahakkuk 
tutarl 17.698.-TL'dir. 31.03.2011 tarihi itibariyle ise 18.239 TL'dir. 

Son hesap donemi itibariyle ortakllk ve bagb ortakllklar tarafmdan, yonetim ve 
denetim kurulu iiyelerine ve yonetici personele, i~ ili~kisi sona erdirildiginde 
yapdacak odemelerlsaglanacak faydalara ili~kin sozle~meler hakkInda bilgi: 

Yonetim ve denetim kurulu iiyelerinin Ortakhkla ili~kilerinin sona ermesi sonrasmda 
kendilerine saglanacak herhangi bir fayda ya da yapIlacak odeme bulunmamaktadlr. 
Ancak yonetici personelin i~ akdinin OrtaklIk tarafmdan fesih edilmesi halinde 4857 
saYlh i~ Kanunu'nun ilgili maddeleri geregi Ktdem ve ihbar Tazminatl odeme 
yiikiimliiliigii dogabilir. 

Ortakbgm kurumsal yonetim ilkelerine uygun hareket edip etmedigine dair 
a~lklama, kurumsal yonetim ilkeleri kar~lsmdaki durumu ve kurumsal yonetim 
ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine ili~kin gerek~eli a~lklama: 

Saray Matbaaclhk hisselerinin halka arZl ve iMKB kotasyonuna alInmasml takiben 
kurumsal yonetim ilkelerine uyum konusunda gerekli yah~malarl hIzlanduacaktu. Bu 
amayla SPK mevzuatl uyarmca ahnmasl gereken lisans belgelerine sahip personel 
istihdaml geryekle~tirilecektir. 

Ortakhk, kamuya yapacagl duyurularm, mevzuatm ongordiigii ~ekilde yapIlmasl iyin 
gerekli alt yaplyl olu~turacaktu. Aynca y'onetim kurulu b~kanl veya iiyeleri ya da 
yatmmcl ili~kileri birimi; ~irket faaliyetleri ile ilgili onemli geli~melerin kamuya 
duyurulmasml, pay sahiplerinin bilgi edinme h:~,... run kulianIlmaslm, gene! kurul 
bilgilerinin diizenli ve ~effaf 0 ak du)'UI't!, . aS1p.l;(, .~agltlln politikalan hakkmda 
gerekli bilgilendirmeleri yap maSl,l ~apsaygo~ '~t(kilde tUm bil 'lendirme 
9ah~mal m diizenli olar , irec. tir.;: <,,~-~\ ,.. '-\ 11 0 h'l"fijIT ,,~, '" ~,_\, • 
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Aynca ~irketin faaliyetleri, sektorel geli~meler, yeni pazarlara ula~ma ve yeni Uriinler 
geli~tirme tiirii bilgiler gibi yatmmcllarm kararlarmda onem arzeden hususlar ozel 
durum a9lklamalarl basm yoluyla ve/veya ~irket web sitesinde olu~turulacak yatmmci 
ili~kileri bolUrniinde duyurulacaktu. 

Yatmmcdar ve/veya piyasa uzmanlarl tarafmdan yoneltilecek yazdI sorular ~irket 

yonetim kurulu ba~kam ve yatmmci ili~kileri birimi tarafmdan yazdI olarak 
cevaplandmlacaktu. 

~irketin internet sitesi www.saraymatbaa.com adresidir. A~aglda belirtilen konu 
; ba~hklarl ile ilgili dosyalarm halka a9dma sonrasmda ~irket internet sitesinde yer 
. almasl i9in gereken 9ah~malar siirdiiriilmektedir. 

SPK ve iMKB diizenlemeleri ile Turk Ticaret Kanunu hiikumleri gergevesinde Saray 
MatbaacIhk, kamuyu aydmlatma ve bilgilendirme politikasml belirlerken a~agldaki 
ara91an kullamr; 

iMKB'ye iletilen ozel durum a91klamalan (Elektronik ortamda KAP bildirimleri 

e~ zamanh olarak yaplhr.) 

iMKB'ye iletHen finansal raporlar (Elektronik ortamda KAP bildirimleri e~ 

zamanh olarak yaplhr.) 

Ytlhk faaliyet raporlarl, 

Kurumsal internet sitesi (www.saraymatbaa.com). 

Yatmmctlar i9in hazulanan bilgilendirme ve tanltlm dokumanlarl, 

SPK diizenlemeleri uyannca hazulanmasl gereken, izahname, sirkiiler, duyuru 

metinleri ve dokiimanlar. 

Yazlh ve gorsel medya aracillgi ile yapllan basm a9lklamalan. 

TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve giinliik gazeteler vasltaslyla yapllan ilan ve 

duyurular. 


7. GRUP HAKKINDA BiLGiLER 

7.1 	 Ortakhgm dahil oldugu grup hakkmda ozet bilgi, grup ~irketlerinin faaliyet 
konulan, ortakhkla olan ili~kileri ve ortakllgm grup i~indeki yeri: 

Yoktur. 

7.2 	 Unvam, merkezi, i~tirak ve oy hakkI oran ve tutarlan gibi bilgiler dahil olmak 
iizere ortakllgm dogrudan ya da dolayh tiim bagb ortakllklarmm dokiimii: 

Yoktur. 

http:www.saraymatbaa.com
http:www.saraymatbaa.com


8. iLi~KiLi T ARAF VE iLi~KiLi T ARAFLARLA Y API LAN i~LEMLER 
HAKKINDA BiLGiLER 

ili~kili taraf ili~kisinin niteligi, ortakhgm %25 hissesine sahip Ra~it Kuru'nun Meram Yaymclhk 

San. Tic. Ltd. ~ti., Prizma Pres Matbaa.Yay.San.Ve Tic.A.~. ve Cemre Yaymclhk Dag. Tic. 

Ltd.~ti. 'nde ortakhgmm bulunmasmdan kaynaklanmaktadu. 


Ortakhk 11.02.2009 tarihinde tescil edilen karara istinaden Marka Kaglt UrUnleri Sanayi ve Ticaret 

Limited ~irketi unvanh firmamn tUm aktif ve pasifi, bory ve alacagl ile ortakhk yatlsl altmda 

bir1e~me i~lemi geryekle~tirilmi~tir. 


ili~kili taraflar ile olan bory ve alacaklann dagtllml ~agldaki gibidir. 


ili~kili Taraflardan Alacaklar: 

Ortakhgm 2008, 2009, 2010 ytllarma ait baglmslz denetim raporunda Marka Kaglt Urunleri San. 
Ve Tic. Ltd. ~ti. 'ne ait ili~kili taraf i~lemleri bulunmamaktadtr. 

I BaglmslZ 
Denetimden 
Ge~memi~ 

BaglmslZ Denetimden Ge~mi~ 

KIsa Vadeli Ticari Alacaklar (TL) 01.01.
31.03.2011 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Marka Kaglt Urunleri San.Ve Tic.Ltd. 
~ti. 

-
- - , -

Meram Yaymclhk San. Tic. Ltd. ~ti. - - 588.659 287.126 

I 

Prizma Pres Matbaa.Yay.San.Ve 
Tic.A.~ - - 114.956 78.951 
Cemre Yaymclhk Dag. Tic. Ltd.~ti. - - - 244.328 
Toplam - - 703.615 610.405 

ili~kili Taraflara Bor~lar: 

Ortakhgm 2008, 2009, 2010 ytllanna ait baglmslz denetim raporunda Marka Kaglt Urunleri San. 
Ve Tic. Ltd. ~ti. 'ne ait ili~kili taraf i~lemleri bulunmamaktadu. 

iIi~kili taraflara ticari borylar bulunmamaktadtr. (31.12.201 0: Bulunmamaktadtr, 31.12.2009: 
Bulunmamaktadtr, 31.12.2008: Bulunmamaktadtr.) 

KIsa Vadeli Diger Bor~lar (TL) 

Marka Kaglt Uriinleri San.Ve 
Tic.Ltd. ~ti. 
Ortaklara BOfylar 

BaglmslZ 
Denetimden BaglmslZ Denetimden Ge~mi~ 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

1.419.344 

http:Matbaa.Yay.San.Ve


BaglmsJZ 
Denetimden 
Ge~memi~ 

BaglmsJZ Denetimden Ge~mi~ 

ili~kili Taraflardan Alman 
Avanslar (TL) 

01.01
31.03.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Marka Kaglt Driinleri San.Ve 
Tic.Ltd. Sti. 

-
- - -

· Meram Yaymclhk San. Tic. Ltd. Sti. 368.492 289.711 - -
Prizma Pres Matbaa.Yay.San.Ve 
Tic·A.S 17.014 47.310 - -

I Cemre Yaymclhk Dag.Tic.Ltd.Sti. 14.371 
Toplam 399.877 337.021 - -

01.01.-31.03.2011,01.01.- 31.12.2010, 01.01.- 31.12.2009 ve 01.01.-31.12.2008 donemlerinde 
ili~ki1i taraflarla yapllan i~lemler a~agldaki gibidir. 

BaglmsJZ 

Denetimden 
 BaglmsJZ Denetimden Ge~mi~ 


Ge~memi~ 


ili~kili Taraflardan 
 01.01
31.12.2009 31.12.200831.12.2010Mal ve Bizmet Abmlan (TL) 31.03.2011 

·Marka Kaglt Driinleri San. Ve Tic.Ltd. -
-Sti. - -

Meram Yaymclhk San.Tic.Ltd.Sti. 162.937 - 83.538 1.186.958 
· Prizma Pres Matbaa.Yay.San.Ve Tic.A.S 6.844 174.863 --
Cemre Yaymclhk Dag.Tic.Ltd.Sti. - -- -
Best Matbaaclhk Yay.Sanayi.Ve -

-;Tic.Ltd·Sti. --
·Toplam 162.937 6.844 258.401 1.186.958. 

ili~kili Taraflara 
Mal ve Bizmet Sat) Ian 
Marka Kaglt Dri.inleri San.Ve Tic.Ltd. 

·Sti. 
! Meram Yaymclhk San.Tic.Ltd.Sti. 
Prizma Pres Matbaa.Yay.San.Ve Tic.A.S 
Cemre Yaymclhk Dag.Tic.Ltd.Sti. 
Best Matbaaclhk Yay.Sanayi.Ve 
Tic.Ltd·Sti. 

BaglmsJZ 
Denetimden 

174.157 
130.295 

BaglmsJZ Denetimden Ge~mi~ 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

528.686 
462.733 

1.207.732 
957.269 
495.864 

2.660.865 

http:Yay.Sanayi.Ve
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I BaglmslZ 
Denetimden 
Ge~memi~ 

BaglmslZ Denetimden Ge~mi~ 

Kilit Yonetici Personele Saglanan 
Faydalar (TL) 

01.01
31.03.2011 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Cah~anlara saglanan klsa vadeli faydalar 2.500 - - -
i~ten ylkanlma nedeniyle saglanan 
faydalar 

-
- - -

Diger uzun vadeli faydalar - - - -
Toplam 2.500 - - -

ili~kili taraflarla ilgili olarak alman ve verilen teminat bulunmamaktadlf (31.12.2010: 
BulunmamaktadIr, 31.12.2009: Bulunmamaktadlf, 31.12.2008: Bulunmamaktadlr.) 

9. HALKA ARZA iLi~KiN BiLGiLER 

9.1 	 Yetkili organ kararlarl: 

Yonetim Kurulu Uyeleri 06/05/2011 tarihinde ~irket merkezinde toplanarak a~aglda 
belirtilen kararlan alml~lardlr. Karar No: 2011113 

"~irketimiz sermayesin 8.600.000.-TL'den 12.200.000.-TL'ye nakit olarak artmlmasl ve 
nakit artmlan 3.600.000.-TL nominal degerli paylann meveut ortaklarm rliyhan 
haklarmm tamamen klSltlanarak halka arz edilmesine ve halka arza ili~kin Sermaye 
Piyasasl Kurulu ve istanbul Menkul Klymetler BorsaSl 'na b~vuruda bulunulmasma 
oybirligi He karar verilmi~tir." 

9.2 	 SatI~1 yaptlacak paylar ife ilgili biJgi: 

Pay Bir Paym Nama I Pay Nominal Mevcut HalkaArz I 
Grubu Hamiline Nominal Degerleri Sermayeye Sonrasl 

Oldugu 
SaYlsl 

Degeri Toplaml Sermayeye 
Oranl 

Oram 

i (TL)(TL) (%) (%) 
B Hamiline 1 (Bir) 3.600.000 3.600.000 41,86 29,51 

I 3.600.000 41,86 29,51TOPLAM 3.600.000 

Hamiline yazdI B grubu paylann devri ve temliki TUrk Tiearet Kanunu, Sermaye 
Piyasasl Kanunu ve ilgili sair mevzuat hUkiirnlerine tabidir. 

9.3. 	 Paylanm satacak olan ortaklortaklar hakkInda bilgi: 

Yoktur. 



b) i~ kaynaklardan artIriiarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dagitiiacak paylar 
He ilgili bilgi: 

Yoktur. 

c) Bedelsiz olarak verilecek paylarm dagItlm esaslarl: 

Yoktur. 

9.5 SatJ~1 yapdacak paylarm yatlrImcdara sagladlgl haklar: 

SatJSl yapdacak pay]ar if;in ilgili mevzuat uyarmca pay sahiplerine tanmmlS olan 

kardan pay alma hakkl (SPKn md.15): 

SPK'nun madde 15 uyannca temettU, hesap donemi sonu itibariyle mevcut paylann 

tiimiine, bunlann ihra<; ve itisap tarihleri dikkate almmakslzm e~it olarak dagltIhr. 


Tasfiyeden pay alma hakkl (TTK md. 455): 

TTK madde 455 uyannca her pay sahibi, kanun ve esas sozle~me hiikiimlerine gore pay 

sahiplerine dagdllmaya tahsis olunan safi kazanca, payl oramnda i~tirak hakkma haizdir. 

~irketin infisahl halinde her pay sahibi infisah eden ~irket mallanmn kulIamlmasl 

hakkmda ~irket esas sozle~mede b~ka bir hiikiim olmadlgl takdirde, tasfiye neticesine 

payl oramnda i~tirak hakkml haizdir. 


Bedelsiz pay edinme hakkJ (SPKn md. 15): 

SPK'nun madde 15 uyannca halka a<;lk anonim ortakltklann sermaye artmmlannda, 

bedelsiz paylar artmm tarihindeki mevcut pay lara dagltIltr. 


Yeni pay alma hakkJ (TTKmd. 394, kaYlth sermaye sistemindeki ortakllklar hrin 

SPKn md. 12): 

TTK madde 394 uyannca Genel Kurul'un esas sermayenin artmlmasma miiteallik 

kararmda aksine ~art olmadlk<;a pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden ~irket 


sermayesindeki payl ile miitenasip miktarml alabilir. Bu husuta yapdacak ilanlarda pay 

sahiplerinin yeni pay alma haklanm kullanabilmeleri iyin tayin olucak miiddet, 15 

gOOden a~agl olamaz. 


Ote yandan SPK'nun madde 12 uyarmca kaYlth sermaye sistemini Kabul eden 

ortakhklann esas sermayesi <;lkanlml~ sermaye olur ve esas sozle~mede tespit edilen 

kaYlth sermaye miktarma kadar yeni hisse senetleri <;lkartmak suretiyle yonetim kurulu 

tarafmdan TTK' nun esas sermayenin artmlmasma ili~kin hiikiimlerine bagh 

kalmmakslzm sermaye artmlabilir. KaYlth sermayeli ortakhklann ba~langl<; 


sermayesinin Kurulca belirlenecek miktardan az olmamasl ve OOvanlarmm kullamldlgl 

belgelerde <;lkart1ml~ sermaye miktanmn gosterilmesi zorunludur. Yeni pay alma 

hakklm klsltlama yetkisi, pay sahipleri arasmda e~itsizlige yol a<;acak ~ekilde 


kullanllamaz. Yonetim Kurulu'nun; imtiyazh veya itibari degerinin iizerinde hisse 

senedi pkanlmasl, pay sahiplerinin yeni pay almak haklanmn smlrlandmlmasl 

konularmda veya imtiyazh hisse senedi' s~ipterinin haklarlm kIsltlaYlcl nitelikte karar 

alabilmesi i<;in; esas sozle~me ile yet~ti1<i~jDf~~l;~~tlr"l ,,, " , 

Genel kurula katIlm h TT/ma. 3'66"':'-,,' "'f. \ 1 u i1a,m~ 23H 
TIK adde 360 uya pay S~lefi~ p~g~~~jtaini, hesaplarm tasdik ve kazancm 
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dagltllmaSl gibi ~irket i~lerine mUteallik haklanm Genel Kurul toplantllannda 

kullamrlar. Oy hakkml haiz olan pay sahibi, genel kurul toplantllannda bu hakklm 

bizzat kullanabiIecegi gibi pay sahibi olan veya esas s5zle~mede aksine hUkUm 

bulunmadlk9a, pay sahibi olmayan U9i.inci.i bir ~ahls vasltaslyla da kullanabilir. 


Gene} kurulda miizakerelere kattlma haklo (TTkn md. 375, md. 369): 

TTK madde 375 uyannca Y5netim Kurulu, pay sahiplerinin toplantlya ve mi.izakerelere 

i~tirak etmek ve oy hakklanm kullanrnak salahiyetleri bulunup bulunmadlgmm tespiti 

i9in gereken tedbirleri ahr. Y5netim Kurulu, aym zamanda verilen kararlar ve yapIlan 

se9imlerle pay sahiplerinin Vakl beyanlarl ge9irilmek i.izere bir zablt tutulmasml saglar. 

Genel Kurul toplanbsma ba~kanhk edebilecek kimse, esas s5zle~mede tayin edilmedigi 

takdirde Genel Kurul'ca se9ilir. 


TTK madde 369 uyannca Genel Kurul toplanbya davete dair olan ilan veya davet 

mektuplarmda gi.indemin g5sterilmesi lazlmdlf. 


Oy haklo (TTK md.373,374): 

TTK madde 373 uyannca her bir hisse senedi en az bir oy hakkl verir. Bu esasa aykm 

olmamak ~art1yla hisse senetlerinin maliklerine verecegi oy hakkmm saylSl esas 

s5zIe~me ile tayin olunur. Bir hisse senedinin birden 90k maliki bulundugu takdirde 

bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarlm kullanabilirler. 

TTK madde 374 uyarmca, pay sahiplerinden hi9biri kendisi veya kan ve kocasl yahut 

usul ve fiiru ile ~irket arasmdaki ~ahsi bir i~e veya davaya dair olan mi.izakerelerde, oy 

hakkml kullanamaz. Sirket i~lerinin g5rUlmesine herhangi bir suretle i~tirak etmi~ 


olanlar, Y5netim Kurulu i.iyelerinin ibrasma ait kararlarda oy hakklm haiz degildirler. 

Bu yasagm denet9ilere ~iimuli.i yoktur. 


Bilgi alma haklo (SPKn md.16, TTK md. 362): 

SPK'nun 16. maddesi uyannca ihra9cdar ve sermaye piyasasl kurumlarl, konsolide 

olanlar dahll kamuya a91klanacak veya gerektiginde Kurulca istenecek mali tablo, rapor 

ve bilgileri tespit olunacak ~ekil ve esaslara, genel kabul g5rmi.i~ muhasebe kavram, ilke 

ve standartlara uymak suretiyle di.izenlemekle yi.ikiimliidi.irler. 


ihra9cllar ve sermaye piyasasl kurumlan di.izenleyecekleri mali tablolardan Kurulca 

belirlenen daha 5nce kurulmu~ ve bu Kanunun 22'nci maddesinin (d) bendi uyannca 

kurulan baglmslz denetleme kurulu~larma, bilgilerin dogruluk ve gergegi diiriist bir 

bi9imde yansltma ilkesine uygunlugu baktmmdan inceleterek bir rapor almak 

zorundadlf. 


Kurul, halka arzda, kaYlth sermaye sistemine ge9i~te, bu Kanun kapsammdaki anonim 

ortakhk ve sermaye piyasasl kurumlarmm tasfiyesi, devri, birle~mesi ve nevi 

degi~tirmelerinde baglmslz denetim raporu isteyebilir. 


Baglffislz denetleme kurulu~larl, denetledikleri mali table ve raporlara ili~ikin olarak 

hazlrladlklan yanh~ ve yamltlcl bilgi ve kanaatler nedeniyle dogabilecek zararlardan 

hukuken sorumludurlar. 




SPK'nun madde 16/A uyannca ise halka aVlk anonim ortakhklann sermaye ve 
yonetiminde kontrolu saglamak amaclyla pay sahiplerine vagnda bulunarak, hisse 
senedi toplama giri~iminde bulunulmasmda veya genel kurullarda oy hakklm kullanmak 
ivin vekalet istenmesinde veya ortahgm pay dagdlmmm onemli olvude degi~mesi 
sonucunu veren, hisse senedi el degi~tirmelerinde, sermaye artmmlarmda, birle~me ve 
devirlerde, menkul klymetlerin degerini etkileyebilecek onemli olay ve geli~melerde 
Kurul, kuvuk pay sahiplerinin korunmasl ve kamunun aydmlatdmasml saglamak 
amaclyla duzenlemeler yapar. 

Aynca TTK madde 362 uyannca kar ve zarar hesabl, bilanvo, ydhk rapor ve safi 
kazancm nasd dagltllacagl hususundaki teklifler, denetviler tarafmdan verilecek raporIa 
birIikte Genel Kurulun adi toplantlsmdan en az on be~ gun once ~irketin merkez ve 
~ubelerinde pay sahiplerinin ermine amade bulundurulur. Bunlardan kar ve zarar hesabl, 
bianvo ve ydhk rapor, toplantldan itibaren bir yIl muddetle pay sahiplerinin emrine 
amade kahr. Her pay sahibi masrafl ~irkete ait olmak uzere kar ve zarar hesablyla 
bilanvonun bir suretini isteyebilir. 

inceleme ve denetleme hakkt (TTK md. 363): 
Aynca TTK madde 363 uyannca pay sahipleri, ~upheli gordukleri noktalara denetvilerin 
dikkatini vekmeye ve gerekli avlklamaYI istemeye yetkilidirIer. $irketin ticari 
defterIeriyIe muhaberatmm tetkiki yanhz Genel Kurulun av1k bir musaadesi veya 
Yonetim Kurulu kararlyla mumkundiir. incelenmesine musaade edilen defter ve 
vesikalardan ogrenilecek sular hariv oimak uzere, hivbir ortak ~irketin i~ sularlm 
ogrenmeye salahiyetli degildir. Her ortak, her ne suretle olursa olsun ogrenmi~ oidugu, 
~irkete ait i~ sularml, sonradan ortakhk hakkml zayi etmi~ olsa dahi, daima gizli tutmaya 
mecburdur. Bu mecburiyetini yerine getirmeyen ortak, meydana gelecek zararlardan 
~irkete kar~l mesul oldugu gibi ~irketin ~ikayeti uzerine, herhagi bir zarara ugramasa 
dahi, bir Ylla kadar hapis veya be~ yuz liradan on bin liraya kadar aglr para cezaslyla 
veya her ikisiyle birlikte cezalandmhr. Pay sahiplerinin malumat alma hakkI esas 
sozle~me He veya ~irket organlanndan birinin karanyla bertaraf edilemez veya 
slmrlandmlamaz. 

iptal davasl a~ma hakkt (TTK md. 381-384, kayJth sermaye sistemindeki ortakhklar 
i~in SPKn md. 12): 
TTK madde 381 uyarmca ~aglda yazdI kimseler, kanun veya esas sozle~me 

hukiimlerine ve bihassa afaki iyi niyet esasianna aykm olan Genel Kurul kararlarl 
aleyhine, tarihlerden itibaren Uv ay ivinde ~irket merkezinin bulundugu yerdeki 
mahkemeye muracaatla iptal davasl ac;abilirler: 

1. 	 T oplanttda hazu bulunup da karara muhalih kalarak keyfiyeti zapta gevirten veya 
oyunu kullanmasma hakSlZ olarak musaade edilmeyen yahut toplantlya davetin 
usulu dairesinde yapdmadlgml veyahut gundemin geregi gibi ilan veya teblig 
edilmedigini yahut genel kurul toplantlsma i~tirake salahiyetli olmayan 
kimselerin karara i~tirak etmi~ bulunduklarml iddia eden pay sahipleri; 

2. 	 Yonetim Kurulu; 
3. Kararlarm inzafl Yonetim Kurul~:tiy~~rt'''y.~denetc;ilerin ~ahsi mesuliyetlerini 
. mucip oldugu t irde bunlarm "r birit'.. '~\'\ . 
Iptal davasmm ac;Il as! eyfi ef Ie t~ur,~ll'!:atnn ya);nlacagl ~, Yonetim Kurulu 
tarafl n usulen il olu " e(t,;(...,." " ,JL",. !,.,,~}:~n ?-\:.'),,"
~ ",:l~' or 1\, '~'" • ',' " "~ 
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TTK madde 382 uyannca, 381. madde hOkmOne dayanarak genel kurul karan alayhine 
iptal davasl a9Ildlgl takdirde mahkame yonetim kurulu Oyeleriyle denet9ilerin reyini 
aldlktan sonra, aleyhine iptal davasl a91lan kararm icrasmm geri blrakIlmasma karar 
verebilir. 

TTK madde 383 uyarmca karan kararm iptaline dair ilam, katile~tikten sonra bOtOn pay 
sahipleri hakkmda hOkOm ifade eder. Yonetim kurulu bu Hanm bir suretini derhal ticaret 
siciline kaydettirmeye mecburdur. 

TTK madde 384 uyarmca genel kurulun karan aleyhine suiniyetle iptal davasl a911dlgl 
takdirde davacllar bu yOzden ~irketin ugradlgl zararlardan mOteselsilen mesuldOrler. 

Aynca SPK'nun madde 12 uyannca Yonetim Kurulunun 12. Maddedeki esaslar 
gefgevesinde aldlgl kararlar aleyhine, yukanda TTK madde 381 'de saYllan hallerde 
yonetim kurulu Oyeleri, denet9iler veya haklarl ihlal edilen pay sahipleri, kararm 
ilanmdan itibaren otuz gUn i9inde ortakhk merkezinin bulundugu yer ticaret 
mahkemesine iptal davasl a9abilirler. Bu halde, TTK'nun genel kurul kararlarmm 
iptaline ili~kin 382, 383 ve 384'Uncii maddeleri hiikOmleri uygulanlr. Sirket, davanm 
a9ddlgml ogrendigi tarihi izleyen ii9 i~gUnO sonuna kadar durumu Kurul'a bildirmekle 
yOkiimliidOr. 

Azmhk haklan (TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. He SPK md. 11): 
TTK madde 341 uyannca Genel Kurul; Yoetim Kurulu iiyeleri aleyhine dava a9dmasma 
karar verirse yahut dava a9I1masma karar verilip de esas sermayenin en az onda birini 
temsil eden pay sahipleri dava a91lmasl yonUnde oy. verirse, ~irket, bu karar veya talep 
tarihinden itibaren bir ay i9inde dava a9maya mecburdur. Bu miiddet ge9ilmesiyle dava 
hakkl dO~mez. Sirket namma dava a9mak, denet9ilere aittir. Ancak azmhgm oyuyla 
dava a9Ilmasl halinde, azmhk, denet9iler dl~mda bir vekil tayin edebilir. 

TTK madde 348 uyarmca Genel Kurulun toplantl vaktinden itibaren en az altl ay 
onceden beri esas sermayenin en az onda birine muadil paylara sahip olduklarl sabit 
olan pay sahipleri; son iki yd i9inde ~irketin kurulu~una veya idare muamelelerine 
miiteallik bir suistimalin vuku buldugunu veya kanun yahut sozle~me hOkOmlerine 
onemli bir surette aykm haraket edildigini iddia ettikleri takdirde, bunlarl ve bilan90nun 
gergekliligini tahkik i9in hususi denet9iler tayinini Genel Kuruldan isteyebilirler. 

TTK madde 356 uyannca her pay sahibi, ~irketin Yonetim Kurulu Oyeleri veya 
miidOrIer aleyhinde denet9ilere miiracaat edebilir. Denet9iler bu miiracaatlan tahkikata 
mecburdurlar. Tahkikat neticesinde ~ikayet edilen hadisenin gergekliligi sabit olursa 
keyfiyet denet9ilerin Yllhk raporuna yazlhr. 
MOracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil pay lara sahip olduklarl surette, 
denet9iler bu miiracaat hakkmdaki fikir ve mOtalaalarml raporlarmda bildirmeye ve 
lOzum gordOkleri halde Genel Kurul derhal olanganiistO toplantlya davet etmeye 
mecburdurlar . 



9.6 

TTK madde 366 uyannca ~irket sermayesinin en az onda biri degerinde paylara sahip 
olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazIlI talepleri tizerine Yonetim Kurulunun, 
Genel Kurulu olagantistti toplantlya davet etmesi veya Genel Kurulun zaten toplanmasl 
mukarrer ise mtizakeresini istedikleri maddeleri gtindeme koymasl mecburidir. Bu talep 
hakkml haiz kimselerin sahip olmalarl gereken paylann miktarl esas sozle~me ile daha 
az bir miktara indirilebilir. 

TTK mad de 367 uyarmca pay sahiplerinin madde 366'da yazIlI talepleri Yonetim 
Kurulu ve madde 355 geregince denetc;iler tarafmdan nazara ahnmadlgl takdirde ~irket 
merkezinin bulundugu yerdeki mahkeme adl gec;en pay sahiplerinin talebi tizerine Genel 
Kurulu toplantlya davete veya istedikleri hususu gtindeme koymaya kendilerini 
salahiyetli kIlabilir. 

TTK madde 377 uyarmca bilanc;onun tasdiki hakkmda mtizakere, c;ogunlugun veya 
~irket sermayesinin onda birine sahip olan azmhgm talebi tizerine bir ay sonraya 
blraklhr; keyfiyet madde 368'de yazIlI oldugu tizere pay sahiplerine bildirilir ve usulti 
dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azmhgm talebi tizerine bir defa tehir edildikten 
sonra tekrar mtizakerelerin geri blrakIlmasl talep olunabilmesi ic;in bilanc;onun itiraza 
ugrayan noktalan hakkmda gereken izahatm verilmemi~ olmasl ~arttlr. 

Aynca SPK'nun madde 11 uyannca TTK madde 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 
uyannca esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerine tanman haklar, halka 
aC;lk anonim ortakhklarda, C;lkarIlml~ sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay 
sahipleri tarafmdan kullamhr. 

Kardan Pay Alma Hakkma ili~kin Bilgi: 

a) Hak kazamlan tarih: ihrac; edilen paylar; satl~m tamamlandlgl hesap donemi 
itibariyle temetttie hak kazanlr, kar elde edilmesi ve kar dagltlmma genel kurulca karar 
verilmi~ olmasl halinde ilk kez 2011 yIlmm kanndan temettU hakkl elde eder. 

b) Zamana~lml: Ortaklar ve kara katIlan diger kimseler tarafmdan tahsil edilmeyen kar 
payl bedelleri ile ortaklar tarafmdan tahsil edilmeyen temettti avanSI bedelleri dagltlm 
tarihinden itibaren be~ yllda zaman a~lmma ugrar. Zaman a~lmma ugrayan temettU ve 
temettti avanSI bedelleri hakkmda 2308 saYlh ~irketlerin Mtiruru Zamana Ugrayan 
Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye intikali Hakkmda Kanun 
htiktimleri uygulanlr. 

c) Hakkm kullammma ili~kin slmrlamalar ve bu hakkm yurt dl~mda yerle~ik pay 
sahipleri tarafmdan kullamm prosediirii: 

Hakkm kullanlmma ili~kin slmrlama yoktur. Yurtdl~mda yerle~ik pay sahipleri de 
yurtic;i yatmmcIlar gibi araCI kurumlarl tizerinden MKK sistemi araciglyia kar paylanm 
alabileceklerdir. 

Esas sozle~me htiktiml ine 

done rde dagltIlacak r. 




9.7 a) Bu arhnmda ihra~ edilecek paylara ili~kin zorunlu ~agrl, satm alma ve/veya 
satma haklarma ili~kin kurallar hakkInda bilgi: 

istege bagh olarak yapdan klsmi 9agn, biok veya milnferit ahmiar ya da diger herhangi 
bir yontemle, tek ba~nna veya birlikte hareket ettikleri ki~iler1e beraber, dogrudan veya 
dolayh olarak bir ortakhgm yonetim kontrolilnil saglayan paylarml iktisap edenler, diger 
ortaklara ait paylan da satm aimak ilzere 9agnda bulunmak zorunda olup, halka a9lk 
anonim ortakhklann pay sahiplerine yapdacak 9agnya ili~kin esaslar Kurul'un Seri:IV, 
No:44 saYlh Cagn Y oluyla Ortakhk Paylanmn Toplanmasma ili~kin Esaslar 
Tebligi'nde diizenlenmi~tir. 

b) Son yd hesap donemi ve eari hesap Ylh i~inde yapdan ~agn yoluyla ortakhgm 
paylarlm toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya degi~tirme ~artlan ve bu 
tekliflerin sonueu hakkInda bilgi: 

Yoktur. 

9.8 Yeni Pay Alma Hakkma ili~kin Bilgiler 

a) Yeni pay alma haklarmm ktsItlamp ktsItlanmadlgl, ktsltlandlysa ktsItlanma 
nedenlerine ili~kin bilgi: 

Artmlan sermayenin halka arz suretiyle satdacak olmasl sebebiyle 06/05/2011 tarih ve 
2011113 saydl Yonetim Kuruiu Kararl ile mevcut ortaklarm yeni pay alma haklan 
tamamen klslt1anml~tIr. iIgili klsltlama karan Ticaret Sicil Memurlugu'na 12/05/2011 
tarihinde tescil edilmi~tir. 

b) Belli ki~itere tahsis editen paylarm ayrl ayn tutar ve saYlsl: 

Yoktur. 

c) Yeni pay alma hakkInm kullamlmasmdan sonra kalan paylar i~in tahsis kararl 
abmp almmadlgl: 

Yoktur. 

d) Yeni pay alma haklarmm kullamm siiresi: 

Yoktur. 

e) Ortaklann ~lkarJlml~ sermayede meveut paylarma gore yeni pay alma oram: 

~irket hisselerinin sermaye artmnn yoluyla halka arzl slrasmda mevcut ortaklann 
ril9han haklarl tamamen klslt1andlgl i9in yoktur. 
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g) Ba~vuru ~ekli ve paylarm dagItlm zamam ve yeri: 


Yoktur. 


h) Yeni pay alma sirkiilerinin Han edilecegi yerler: 


Yoktur. 


9.9 	 Satm alma taahhiidiinde bulunan ger~ek ve/veya tiizel ki~ilerin adI, i~ adresleri ve 
bir paym satm alma fiyab: 

Yoktur. 

9.10 	 Halka arz tutan: 

$irketin ylkarIlml~ sermayesinin 8.600.000.-TL'den 12.200.000.-TL'ye nakit artmlmasl 
nedeniyle, mevcut ortaklarm yem pay alma haklanmn tamamen ktsltlanarak 
3.600.000.-TL nominal bedelli B grubu paylar halka arz edilecektir. Sermaye artmml 
yoluyla halka arz edilecek paylarm halka arz somaSl olu~masl beklenen ylkarIlml~ 
sermayeye orani %29,51 'ine tekabUl etmektedir. 

Halka arzm bir paym sat1~ fiyati olan 2,90 TL olan taban fiyattan gerc;ekle~mesi 

durumunda halka arz tutanm 10.440.000 TL, 3,20 TL olan tavan fiyattan gerc;ekle~mesi 
durumunda halka arz tutarmm 11.520.000 TL oImaSI beklenmektedir. 

9.11 	 Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi: 

Halka arz silresi; 

2 (iki) i~giinudilr. Bu silrenin ba~langlC; ve biti~ tarihleri ilan edilecek sirkUlerde 
belirtilecektir. 


Tahmini Halka Arz Takvimi; 


25 Nisan 2011 
Nisan MaYls 2011 
Ma IS Haziran 2011 
Haziran 2011 
Haziran 2011 
16 17 Haziran 2011 
22 Haziran 2011 
22 Haziran 2011 
24 ~011 

SPK ve iMKB'ye Mfiracaat 
PK ve iMKB incelemeleri 

SPK Kaydma Almma 
izahnamemn T escili 
izahnamenin ilam 
Borsa' da Satl~ 
SatI~ Sonuc;Iannm iMKB 'ye verilmesi 
Borsa Yonetim KuruIu'nun Nihai Karan 
Borsa' da i~lem Gormeye B~l 

1 0 ff~liran 2al1 

\ ;; 
\ 
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9.12 	 1 TL nominal degerli bir paym satI~ fiyatI ile soz konusu fiyatm tespitinde 
kullamlan yontemler: 

1 TL nominal degerdeki bir paym satl~ fiyatl 2,90 TL ile 3,20 TL arahgl olarak 
belirlenmi~tir. 

Fiyat tespitinde "indirgenmi~ Nakit Aklmlan" ve "Benzer ~irket <;arpanlan" 
yontemleri kullamlml~tlr. 

Halka arz satl~ fiyatma baz te~kil eden degerleme raporu, izahnamenin tescil 
edilmesini takiben www.kap.gov.tr www.gedik.com ve ~irketin 

www.saraymatbaa.com adresli internet sitelerinde satl~ tarihinden en az 2 giin once 
aym ~ekilde ilan edilecektir. 

9.13 	 Yonetim veya denetim kurulu iiyeleri ile iist diizey yoneticilerin veya ili~kili 

ki~ilerin (bunlarm e~leri ile birinci derecede kan ve slhri hlslmlan) son yil 
i~erisinde iktisap ettigi veya iktisap etme hakkma sahip olduklan halka arz 
konusu paylar i~in odedikleri veya odeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatmm 
kar~Ila~tInlmasl: 

Yoktur. 

9.14 	 SatI~ yontemi ve ba~vuru ~ekli: 

SatIs Yontemi: 

Satl~, Gedik YatInm Menkul Degerler A.~. tarafmdan "Borsa'da SatIf' yontemi ile 
iMKB Birincil Piyasa'da gergekle~tirilecektir. 

Satl~, Gedik Yatmm Menkul Degerler A.~. tarafmdan iMKB Hisse Senetleri Piyasasl 
Birincil Piyasa'da "Degi~ken Fiyatla Talep Toplama ve SatI~ Yontemi"yle (DFY) 
gergekle~tirilecektir. DFY yonteminde talep toplama a~amasmda alI~ emirleri birincil 
piyasa i~lem saatleri igerisinde, hisse senetleri arz edilen ~irket tarafmdan belirlenen ve 
duyurulan fiyat arahgmda iMKB Hisse Senetleri BilgisayarlI Ahm Satlm Sistemi'ne 
(Sistem) gonderilir. Bu fiyat arahgl Sistem'de yer alIr. Bu arahktan farkh bir fiyattan 
girilen emirler Sistem'e kabul edilmez. Emrin fiyatl, verilen aralIk dahilinde 
degi~tirilebilir. 

Basvuru Sekli: 

Mevcut paylann iMKB Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satl~ Yontemi" ile halka arz 
edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satl~ 
siiresi i9inde istanbul Menkul Klymetler BorsaSl 'nda i~lem yapmaya yetkili Borsa 
Uyesi kurumlardan birine ba~vurmalarl gerekmektedir. iMKB Birincil Piyasa' da i~lem 
saatleri 10:30 - 12:00'dir. iMKB'de i~lem yapmaya yetkili araCl kurulu~larm listesi 
iMKB'nin internet (www.imkb.gov.tr).si ~retf.'~"l~KB ayhk biiltenlerinde ve 
Sermaye Piyasasl Kurulu'nun (www.sk.v.tr ·Glt~¢efsitesinde yer almaktadu. 

.... ,- ~ ..~.\. 	 ~.,~ 
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9.15 Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarlan hakkmda biJgi: 

Talep adetleri 1 (bir) pay ve katlan ~eklinde olup, Sirkefin i~lem Slrasma gonderilecek 
emirlerde maksimum lot miktan satl~ ba~lamadan once yaymlanacak iMKB i~lem 
duyurusunda yer alacaktlr. 

9.16 Pay bedellerinin odenme yeri ve ~ekline ili~kin bilgi: 

Halka arz iMKB Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satl~" yOtemi ile yapllacagmdan, iMKB 
Uyesi araCl kurulu~lar araclhglyla halka arza katllan yatmmcllarm hesaplannda 
bulunan bakiye ile ahm yapmalarl gerekmektedir. 

Pay bedellerinin yatmlacagl banka hesap numaraSl a~agldaki gibidir. 

Banka 
Sube 
Sube Kodu 
Hesap No 
IBANNo 
Hesap Sahibi 

9.17 Ba~vuru yerleri: 

T. i~ Bankasl 
Ostim S ubesi 
4397 
646465 
TR150006400000143970646465 
Saray Matbaclhk Kaglt91hk Klrtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.S. 

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satl~ sUresi igerisinde iMKB' de 
i~lem yapmaya yetkili araCl kurumlardan birine b~vurmalan gerekmektedir. 
iMKB'de i~lem yapmaya yetkili araCl kurumlarm listesi www.spk.gov.tr adresinden 
ogrenilebilir. iMKB Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30 - 12:00'dir. 

9.18 Halka arz sonu~larmm ne ~ekilde kamuya duyurulacagl hakklnda bilgi: 

Halka arz sonu9lan, Seri:VIII, No:66 saYlh "Sermaye Piyasasl Ara9lanmn Halka 
Arzmda Satl~ Yontemlerine ili~kin Esaslar Tebligi"nde yer alan esaslar gergevesinde 
dagltIm listesinin kesinle~tigi gUnU takip eden ilk i~ gUnU Kurul'un ozel durumlann 
kamuya a91klanmasma ili~kin dUzenlemeleri uyarmca kamuya duyurulur. 

9.19 Araclhk ve yiiklenim hakkmda bilgi: 

a) SatI~a araclhk edecek ve/veya yiiklenimde bulunacak kurulu~/kurulu~lar 
(konsorsiyum liderlliderleri aynca belirtilecektir), araclbgm niteligi ve 
yiiklenimde bulunulan paylarm tutan He satI~a sunulan toplam paylara oram: 

I Araci Kurulu~ Pozisyon Araclhgm 
Niteligi 

Yiiklenimde 
Bulunulan Nominal 

Pay Tutan (TL) 

Yiiklenimde 
Bulunulan Pay 

Oralll (%) 
Gedik Yatmm Menkul 

Degerler A.$. 
Lider En iyi. Gayret Yoktur Yoktur 

www.spk.gov.tr


ytiklenimde bulunulmayan paylarm nominal degeri 3.600.000.-TL'dir. 

c) Araclbk sozle~mesinin tarihi ve bu sozle~mede yer alan onemli hususlar: 

AraClhk s6zle~mesinin tarihi 10103/2011 'dir. 

S6zle~menin konusu, esas sermaye sistemindeki Sirket'in mevcut 8.600.000.-TL olan 
ylkanlml~ sermayesinin 3.600.000.-TL nakit kar~lhgl olmak tizere 12.200.000.-TL'ye 
ylkartlmasl dolaYlsl ile 3.600.000.-TL nominal degerli paylannm mevcut ortaklann 
rtiyhan haklarmm tarnamen klsltianmasl suretiyle Sermaye Piyasasl Mevzuatmm ilgili 
htiktimlerine uygun olarak "En iyi Gayret" araclhgl ve "Borsada Satl~" yoluyla halka 
arz ve satl~ma araclhk edilmesidir. 

AraClhk s6zle~mesi i~bu izahnamenin bu b6ltimiinde belirtilen araclhk, halka arz iptal 
ko~ullanmn yanl sua araclhk komisyonlanna ili~kin hiiktimleri iyermektedir. 

9.20 	 Paylarm dagdlm zamam ve yeri: 

Paylarm fiziken teslimi s6z konusu olmaYlp paylar, Sermaye Piyasasl Mevzuatl 
yeryevesinde Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S. nezdinde hak sahipleri bazmda kayden 
izlenecektir. 

Yatmmctlann geryekle~en i~lemlerinin takasl (T+2) ~eklinde, i~lemi izleyen ikinci i~ 
giiniidiir. 

9.21 	 Halka ana ili~kin olarak ortakhgm odemesi gereken toplam maliyet ile halka an 
edilecek pay ba~ma maliyet: 

Tavan Fiyattan 
L 

HALKA ARZ MALiYET Taban Fiyattan 
DAGILIMI TL 
Halka Arz Somasl Sermaye 12.200.000 12.200.000 • 
Artmlacak Sermaye 3.600.000 3.600.000 
To lam Halka Arz 

Toplam Satl~ Geliri 
Aracl Kurum 
Baglmslz Denetim 
Hukuk 
SPK Kurul Vcreti 
iMKB Kotasyon Vcreti 
MKK Vcreti 
Noter 
Rekabet Kurumu Vcreti 
KAP 

3.600.000 
2,90 

10.440.000 
469.800 

40.000 
10.000 
38.080 
12.2 
12.8 
4.9 
1.440 
1.000 

15.000 
10.000 

.280 

3.600.000. 
3,20 

11.520.000 • 
518.400 
40.000. 
10.000 
40.240 
12.200 
12.810 I 
4.950 
1.440. 

1.000 • 
15.000 
10.000 

666.040 

'. 1[(, 
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0.05511 Hisse Ba~ma Maliyet 	 0.050 1 

9.22 	 Talepte bulunan yahnmcmm katlanacagl maliyetler hakktnda bilgi: 

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin sah~ siiresi iyerisinde iMKB'de 
i~lem yapmaya yetkili arael kurumlardan birine ba~vurmalarl gerekmektedir. 
Ba~vurduklarl kurumlarm uyguladIgl hisse senedi i~lem komisyonu ve BSMV kadar 
mali yeti vardir. 

Daha onceden herhangi bir araCI kurumda hesabl bulunmayan yatmmcIlar iyin hesap 
ayma iicreti vb. bazl maliyetler dogabilir. 

Gedik Yatmm'm halka arzda yatmmcIlanndan talep edecegi komisyon vb. giderler 
a~agldaki tabloda gosterilmektedir. 

!Hesap Ayma Dcreti Yoktur 
Yatmmcmm B~ka Bir AraCI Kurumdaki Hesabma Virman Dcreti 0,5 TL 
MKK'ya Virman Dcreti 0,5 TL 
EFT Dcreti . Yoktur 

• Damga Vergisi Yoktur 

9.23 	 Halka arzm ne zaman ve hangi ~artlar altmda iptal edilebilecegi veya 
ertelenebilecegi He sah~ ba~1adlktan sonra iptalin miimkiin olup olmadlgma dair 
a~lklama: 

Aracl kurum Gedik Yatmm Menkul Degerler A.S. ile Saray Matbaaclhk KagItylhk 
Ktrtaciyecilik Tic. ve San. A.S. arasmda imzalanan aracIllk sozle~mesinde yer alan ve 
a~aglda yazdI nedenlerle halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir. 

Halka arz, Sermaye Piyasasl Kurulu tarafmdan SiRKET'in paylarmm kayda 
ahnmasmm red olunmasl veya istanbul Menkul Klymetler Borsasl on onaym 
almamamasl durumlarmda tiim i~lemlerin tasfiyesinden sonra kendiliginden sona erer. 

Halka arzm geryekle~mesi oncesi veya satl~ tarihleri iyerisinde a~agldaki durumlann 
ortaya ylkmasl durumunda GEDiK ve/veya SiRKET paylarm halka arzml erteleme ya 
da Sozle~meyi feshetme hakkma sahiptir. 

a) 	 Yasama, yiiriitme veya sermaye piyasalarl ile ilgili karar almaya yetkili organlar 
tarafmdan, yapllan diizenlemeler nedeniyle GEDiK'in bu soz1e~meden 
kaynaklanan yiikiimliiliiklerini yerine getirmesini imkanslz kdacak veya onemli 
Olyiide giiyle~tirecek hukuki diizenlemeler yapIlmasl, 



hacminin 500 milyon $'m altma ve/veya satI~ surecinin b~langlcmdan eweI 
iMKB-lOO endeksinin arka arkaya uy gun toplam %lO'dan fazladu~mesi, 

d) 	 ~iRKET, ~irket hissedarlan ve yoneticileri hakkmda paylarm pazarlanmasml 
etkileyebilecek olay, dava veya herhangi bir soru~turma ayllmasl, 

e) 	 Ekonomik ve siyasi geli~meler ile para vesermaye piyasalarmdaki geli~melerin 
~iRKET'in halka arz edilen paylann pazarlanmasma imkan vermeyecek durumda 
oimasl nedeniyle yeterli talep olu~mayacagmm ve piyasalarm durumu itibariyle 
halka arzdan beklenen faydarun geryekle~meyeceginin GEDiK tarafmdan 
ongorUlerek geryekyi bir ~ekilde, gerekyeli olarak ~iRKET'e objektif bir ~ekilde 
yazdI olarak iletilmesi, 

f) 	 Yangm, deprem, su baskml, ayaklanma, yaygm teror eylemleri, enerji klthgl, 
hukumet darbesi veya Halka Arz'1 etki edecek uluslararasl ihtilaflarm meydana 
gelmesi, 

g) 	 Halka arz siiresi iyinde ~iRKET'in mali durumunda meydana gelen ve izahnamede 
yer alan bilgilerin bundan boyle geryege aykm hale gelmesi sonucunda dogacak 
degi~ikliklerin ortaya ylkmaSI, 

Halka arz suasmda, toplam talebin sab~a sunulandan daha az gelmesi durumunda 
halka arz iptal edilmeyecektir. Gelen talep oranmda halka arz geryekle~tirilecektir. 

9.24 	 YatInIDcIlar tara(mdan satl~ fiyatmm iizerinde odenen tutarlarm iade esaslarl 
hakkInda bilgi: 

"Borsada SatI~" yontemi ile paylar satI~a sunulacagmdan yatmmcIlann nihai satl~ 
fiyatl uzerinde odeme yapmasl durumu ortaya Ylkmayacaktlr. 

9.25 	 Halka arzm gerek~esi ve ortakhgm saglayacagl tahmini net nakit giri~i He 
kullamm yerleri; tahmini nakit giri~i belirtilen kullamm yerleri i~in yeterli degil 
ise, gereken diger fonlarm tutan ve kaynagl hakkInda detayh bilgi: 

Ortakhk asIl olarak kurumsal yapmm gUylendirilmesine yardimci olmasl ve mal 
ahmlarmda pe~in iskontodan yararlanarak rekabet gucunun artIlmasl iyin halka 
ayllmak istemektedir. 

Halka arz, sermaye art1~l ~eklinde planlanmaktadu. Halka arzdan elde edilecek net 
nakit giri~i, halka arzm 2,90 TL olan taban fiyattan geryekle~mesi durumunda (tahmini 
halka arz mali yeti olan 615.000 TL dii~iildiikten sonra) 9.874.000 TL, 3,20 TL olan 
tavan fiyattan geryekle~mesi durumunda (tahmini halka arz maliyeti olan 666.000 TL 
du~iildukten sonra) 10.853.000 TL'dlr. 

9.26 



9.27 Yaflrlmcdarm satm alma taleplerinden vazgefYme haklarma ili~kin bilgi: 

SPK'nm Seri I, No:40 saYlh Teblig'in Halka ae;:lklanan konularda degi~iklikler ba~hkh 
25. Maddesinde belirtildigi uzere, Kurul'dan onay ahndlktan sonra izahnamedeki 
degi~ikliklerin Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve daha once ilan edildigi ~ekilde 
kamuya duyurulmasl zorunludur. Aynca sirkUlerdeki degi~ikliklerin de daha once ilan 
edildigi ~ekilde kamuya duyurulmasl gerekmektedir. Bu kapsamdaki degi~ikliklerin 
ilan tarihinden sonraki 2 i~gunli ie;:erisinde, onceden talepte yatmmcdann taleplerinden 
vazgee;:me haklan bulunmaktadtr. 

9.28 	 Halka arzda ifYseJ bilgiye ula~abilecek konumdaki ki~ilerin listesi: 

Saray Matbaaclhk - Yonetim Kurulu Ba~kanl 
Celalettin Kele~ 
Ali Kele~ 

Saray Matbaaclhk Yonetim Kurulu Uyesi 
Meliha Bahar Kele~ Saray Matbaaclhk - Yonetim Kurulu Uyesi 

Saray MatbaaCIhk Ortak 	 ii R~itKuru 
• MetinKuru Saray Matbaaclhk Ortak 

Ali Uzun 
 Saray MatbaacIllk - Denete;:i 

i Sibel B~er Saray Matbaaclhk - Mali i~ler 
, Orner Eker Saray Matbaaclhk - Muhasebe i 

Erhan Topay Gedik Yatmm - Yonetim Kurulu B~kanl 
Suzan Baykal ~ik Yatmm - Direktor 

I 

9.29 	 Halka arzda yatInmcdara tahsis ve daglflm esaslarl: 

Herhangi bir yatmmci grubuna tahsisat yapdmayacaktlf. 

DagItlm; iMKB Hisse Senetleri Piyasasl Mlidlirlugli'nun 366 SaYllt Genelgesi 
e;:ere;:evesinde dagltlm yapdacaktlf. 

DagltIm strasmda lie;: durum sozkonusudur: 

Denge: Toplam talep miktannm toplam arz miktanna e~it oImaSI durumunda en 
du~Uk ah~ fiyat seviyesi halka arz fiyatl olarak belirlenir ve tUm ah~ emirleri bu 
fiyat seviyesinden kar~danIr. 

Az TaJep: Toplam talep miktarmlQ""tt?P~':@"Z miktanndan dli~Uk olmasl 
durumunda en du~Uk ah~ fiyat seyi1bsi~lihlk~,,'~~;:fJyatl olarak belirlenir ve tUm 
a emirleri bu fi at S viyes~de~~~l~~!.t,,· '. "\. 
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. Zafer H. Aksoy 
OnurMutlu 
Tugba Saygm 
Atilla Zaimoglu 
Cemal Oztiirk 
Re~at ibrahim Tlirel 
Av. Seher Ydmaz 
Av. Ezgi MantI 

i Av. Sanlt Ba~ 

edik Yatmm - Kurumsal Finansman Mlidlirli 
Gedik Yatmm Ara~tlrma MlidUrli 
Gedik Yatmm - Ara~rtlrma Uzman Yardlmclsl 
AC Baglmslz Denetim 
AC Baglmslz Denetim 
AC Baglmslz Denetim 
ikon Hukuk Burosu 
ikon Hukuk Blirosu 
SB Hukuk Burosu 
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Fazla Talep: Toplam talep miktannm toplam arz miktanndan fazla olmasl 
durumunda fiyat ve zaman onceligine gore arzm tamammm kar~Ilandlgl fiyat 
seviyesi halka arz fiyatl olarak belirlenir ve talebin tamaml bu fiyat seviyesinden 
kar~tlamr. Sozkonusu durumda dagltlm slraSl da fiyat ve zaman onceligine gore 
belirlenir fakat dagltIm tiim arz miktarl bitinceye kadar birer lot ~eklinde yaplhr. 
DolaylSlyla, belirlenen halka arz fiyatl iizerinde veya aym fiyat seviyesinde 
Sistem'e girilmi~ bir ah~ emri, miktar olarak birer birer dagltlm yapIldlgmdan 
zaman olarak ilk girilmi~ emir bile olsa tamamen k~Ilanmayabilir. 

DagltIm suasmda I!satl~ fiyatl"na e~it fiyath ve bu fiyattan daha yiiksek fiyatlardaki ah~ 
emirleri toplam miktarl daglblacak miktarl ge~se de dagltIma satI~ fiyatl ve iizerindeki 
ah~ emirlerinim tamaml katlhr. Ancak "sab~ fiyatl"ndan daha dii~iik fiyat 
seviyelerindeki emirler dikkate ahnmaz. Dagltlm en iyi fiyath emirden ba~lanarak fiyat 
ve zaman onceligine gore yaplhr. 

Aym hesap numarasl ile birden fazla ah~ emri iletilebilir. Fiyat ve zaman onceligine 
gore sualanml~ emirlere daglt1m yaplhrken, 

Aym hesap numarasma sahip emirlerden fiyat ve/veya zaman onceligine sahip 
ilk emirden ba~lanarak dagltlm yaplhr, bir emir tiikenmeden digerlerine dagltlm 
yapdmaz. 

Bu emir tiikendigi takdirde fiyat ve/veya zaman onceligine sahip diger emir ilk 
suayl ahr ve daglbm bu ~ekilde devam eder. 

Bir yatmmcmm farkh iiyelerden gonderdigi emirler daglbm ~amasmda 
birle~tirilmez. 

iMKB Birincil Piyasa "Degi~ken Fiyatla Talep Toplama ve SatI~ Yontemi"nde; 

Talep Toplama Saatleri 	 10:30 - 12:00 
Daglt1m A~amasl Saatleri 12:15 - 12:30 

Saat 12: 15'te b~layan dagltlm a~amaSl, gelen emirlerin saYISl, emir biiyiikliigii, hesap 
saYISl, halka arz edilen paylarm miktart gibi faktOrlerin etkilerine gore sonlanu. 

9.30 	 Satl~m birden fazla iilkede aym anda yapIldlgl durumlarda, bu iilkelerden birine 
belli bir oranda tahsisat yapdml~sa buna ili~kin bilgi: 

Yoktur. 

9.31 	 Halka arz edilecek paylar iizerinde, paylarm devir ve tedaviiliinii kIsItlaYlcl veya 
pay sahibinin hakIarlm kullanmasma engel olacak kayItlarm bulunup 
bulunmadlgma ili~kin bilgi: 



9.32 	 Borsada i~lem gorme: 

Halka arz edilen paylarm satI~ tamamlandlktan soma borsada i~lem gorebilmesi borsa 
mevzuatmm ilgili hukUmleri gen;evesinde borsamn verecegi olumlu karara baghdu. 

9.33 	 Halka arzdan sonra dola~lmdaki pay miktarmm artinlmamasma ili~kin 

taahhiitler: 
a) Ortakbk tarafmdan verilen taahhiit: 

Yoktur. 


b) Ortaklar tarafmdan verilen taahhiitler: 


Yoktur. 


c) Taahhiitlerin i~erigi, istisnalarl ve donemi: 


Yoktur. 


9.34 	 Halka arz sirkiilerinin ilan edilecegi yerler: 

Halka arz sirkUleri Kamuyu Aydmlatma Platformu, Saray Matbaclhk Kaglt91hk 
Kutasiyecilik Tic.ve San. A.S. ve Gedik Yatmm Menkul Degerler A.S.'nin a~aglda 
snalanan internet sitelerinde ilan edilecektir. 

www.kap.gov.tr 

www.saraymatbaa.com 

www.gedik.com 


9.35 	 Ek sat~ i~lemlerine ili~kin bilgi: 

Ek satl~ planlanmamaktadlr. 

9.36 	 Piyasa yapici ve piyasa yaplclhgm esaslarl ile fiyat istikrarma ili~kin i~lemler: 

Yoktur. 

9.37 	 Sulanma Etkisi : 

a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktan ve yiizdesi: 

Mevcut ortaklarm, sermaye artmml rU9han haklarl klsltlanarak gergekle~tirildiginden 
sermaye artmmma katthml olmayacaktu. 

Buna gore sulanma etkisinin miktarl ve yUzdesinin hesaplanmasl a~aglda 

sunulmaktadu: 

http:www.gedik.com
http:www.saraymatbaa.com
www.kap.gov.tr


belirlenmi~tir. Mevcut ortaklann, sermaye artmml rilyhan haldan klsltlanarak 
geryekle~tirildigi iyin sermaye artmmma katlhm olmayacaktu. 

Sirket'in hisse ihracma ili~kin tahmini top lam mali yeti taban ve tavan fiyat ile yakla~lk 
615.280 TL - 666.040 TL arahgmda olmasl tahmin edilmektedir. 

Bu veriler l~lgmda; 

Halka arz fiyat arahgl: 2,90 - 3,20 TL 

Halka arz oncesi pay ba~ma Defter Degeri: 7.474.136/8.600.000 0,8691TL 

Halka arz somaSl pay ba~ma Defter Degeri (Taban Fiyatla) = (Halka arz oncesi Defter 

Degeri+Halka Arzdan Elde Edilen Fon Giri~i-Halka Arz Masrafian)/12.200.000 = 

(7.474.136+10.440.000-615.280)/12.200.000 1.4179 TL 

Halka arz somaSl pay ba~ma Defter Degeri (Tavan Fiyatla) = (Halka arz oncesi Defter 

Degeri+Halka Arzdan Elde Edilen Fon Giri~i-Halka Arz Masraflan)112.200.000 


(7.474.136+ 11.520.000-666.040)/12.200.000 1.5023 TL 


Mevcut ortaklar i~in (pozitif) sulanma etkisi (Taban Fiyatla)= Halka Somasl Pay 


Ba~ma Defter Degeri- Halka Arz Oncesi Pay Ba~ma Defter Degeri=1.4179 0.8691 


0.5489 TL (%38,71) 


Mevcut ortaklar i~in (pozitif) sulanma etkisi (Tavan Fiyatla)= Halka Somasl Pay 


Ba~ma Defter Degeri- Halka Arz Oncesi Pay Ba~ma Defter Degeri=1.5023 - 0.8691 = 


0.6332 TL (%42,15) 


Yeni ortaklar i~in sulanma etkisi (Taban Fiyatla}= Halka Arz Fiyat} - Halka Arz 


Somas} Pay Ba~ma Defter Degeri ;::; 2.90 - 1.4179 TL = 1.4821 TLlhisse (1.4821 12.90 


= %51,11) 


Yeni ortaklar i~in sulanma etkisi (Tavan Fiyatla)= Halka Arz Fiyati - Halka Arz 


Somas} Pay Ba~ma Defter Degeri 3.20 - 1.5023 TL = 1.6977 TLlhisse (1.6977 1 3.20 


%53,05) 

Sirket'in halka arz oncesi ortakhk yapisl ile halka arz somaSI ortakhk yapisl a~aglda 
gosterilmektedir. 

Halka 
Arz 

Oncesi 

Halka Arz Halka Arz 
SonraSJ 
Taban 

Sonrasl 

7.438.344 




i 

Sonuc: 

Saray A.S. 'nin halka arZI mevcut ortaklann rii9han haklannm klsltlanarak sermaye 

artmml ;;eklinde olacaktu. Bu baklmdan; 


Mevcut ortaklar i9in sulanma etkisi taban ve tavan fiyattan slfaslyla %38,71 ve %42,15 

dir. 


Halka arzdan hi sse alacak yeni ortaklar i9in ise hisse ba;;ma halka arz fiyatl ile halka 

arz sonrasl pay ba;;ma defter degeri kadar (Taban fiyattan: 2,90 - 1,4179 = 1,4821 TL, 

Tavan fiyattan: 3,20 - 1,5023 1,6977 TL) sulanma etkisi olacaktIr. Bu etkinin yuzde 

olarak ifadesi ise taban ve tavan fiyattan slfaslyla %51,11 ve %53,05 dir. 


b) Mevcut hissedarlarm halka arzdan pay almamalarl durumunda sulanma 
etkisinin miktarl ve yiizdesi: 

Sirket'in halka arz oncesi ortakhk yaplsl ile halka arz sonraSI ortakhk yaplsl a;;aglda 
gosterilmektedir. 

Pay Ba~ma Defter Degeri: (TL) 0,8649 1,4179 1,50231 

Mevcut ortaklar icin sulanma etkisi: (TL) 0,5489 0,6332 
I Mevcut ortaklar i9in sulanma etkisi: (%) 38,71% 42,15% . 
i Yeni ortaklar ioin sulanma etkisi: (TL) 1,4821 1,6977 
Yeni ortaklar iCin sulanma etkisi: (%) 51,11% 53,05% 

Ortagm Adl Soyadl 
Halka Arz Oncesi Halka Arz Sonrasl 

Pay Oram 
(%) 

Pay Tutan 
(TL) 

PayOram 
(%) 

Pay Tutan • 
(TL) 

• Ali Kele~ 25,0 2.150.000 17,62 2.150.000 

Ra~it Kuru 25,0 2.150.000 17,62 2.150.0001 

Metin Kuru 25,0 2.150.000 17,62 2.150.000 I 

Cela1ettin Kele~ 24,6 2.115.600 17,34 2.115.600 i 

Meliha Bahar Kele~ 0,4 34.400 0,28 34.400 

Halka Arz - I - 29,51 3.600.000 

(:lkarJlml~ Sermaye 100,00 8.600.000 100,00 12.200.000 

9.38 	 Halka arz i1e i1gili menfaatler ile sijz konusu menfaatlerin niteligi ve bu 
menfaatlerden yararlanacak ki§iler hakkInda bilgi: 

Sirket paylarmm halka arzmdan, SARA Y sermaye, halka arz eden Arac} KurulU;; ise 
arza araclhk komisyonu elde edecektir. 

Halka arzda ~atI;;an herhangi bir menfaat"bulunrnamaktadu. Arac} Kurulu;;'la Sirket'in 
sermaye m;;kisi bulunmamaktadlf. Aracl Kury.lu~:-u~fomisyon dl;;mda dogrudan ya da 

dolayh o.larak halka arzm ba~arlsma b1fjW!.::'bil'.. :'.'. t:.'.F.':o.!1Qrl¥. m.enfaati b .. uIunmamaktadlf. 
Ortakhgm hissedarlarlyl aralarmda her' ~~ b.ir.J\Q~a~tna~plunrn~~tadlr. 

1. n", .".,\\ 1 0 tfaz1ran 2011
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10. FiNANSAL DURUM VE FAALivET SONUCLARI 

10.1 	 Ortakhgm son ii~ yd ve ilgili ara donem itibariyle finansal durumu, finansal 

durumunda yddan yda meydana gelen degi~iklikler ve bu degi~ikliklerin nedenleri: 


31.12.2010 tarihi itibariyle ortakhgm donen varhklan 23.137.947 TL., klsa vadeli 
yiikiimltiliigii ise 18.076.470 TL' dir. 2009 YIlt i~letmenin klsa vadeli yiikiimliiluklerini 
kar~tlayabilme giiciinii gosteren net i~letme sermayesi 754.643 TL, 2010 ydmda 
ortakhgm net satt~ gelirindeki %18,7 artl~ alacaklan zamamnda tahsil edebilmesi ve 
uygulanan olumlu stok politikasl ile tikit yapl %6, 70 artl~ gostermi~tir. 

.,Duran varhklan 8.751.111 TL, uzun vadeli yiikumltilukleri 6.374.244 TL, ozkaynaklarl 

. 7.438.344 TL'dir. Ortakhgm klsa ve uzun vadeli finansal borcrlarl 2009 ydmda %42,4 
azalarak 4.148.644 TL, 2010 yllmda ise %142,3 artarak 10.077.116 TL'ye ula~ml~ttr. 
Ortakhk bu donemde faaliyet hacminin artmas} sonueu harnmadde ve ticari mal 
ahmlarmda finansal borcrlanma aracrlanm tercih ettiginden artI~ goriilmu~tur. Ortakhgm 
2008 YIlt Maddi Duran Varhklar14.522.838 TL, 2010 ydmda bu tutar %74 artml~tIr. 
Ortakhgm 2010 ydmda gayrimenkullerinin tutarl 2.017.570 TL, gayrimenkullerin 
degerlemesinde "Em sal Kar~ll~tIrma Yontemi" uygulanml~tu. Buna gore %1 07 artI~la 
4.170.000 TL dir. 

Ortakhgm top lam yukiimltilUklerinin ozkaynaklara oranl 2,97'dir. 2010 ydmda 
40.450.230 TL satI~ gercrekle~tiren ortakhk 497.166 TL net kar elde etmi~tir. 

Ortakhgm net satt~ gelirleri 2009 yIlmda %6,14 artarak 34.986.980 TL., 2010 ydmda ise 
%18,7 artarak 40.450.230 TL olmu~tur. 

Ortakhgm gayrisafi rantabilitesini gosteren brut kar marjl 2008 ydmda %12,8, 2009 
ydmda %13,3, 2010 YIhnda %6,8 olmu~tur. 2008 ve 2009 ydmda zararda olan ~irketin 
2010 Ylh net kar marjI %1,23 olmu~tur. 

Ortakhgm zarardan kara gecrmesinin en onemli nedeni, net satt~ gelirlerindeki artl~ ve 
finansman giderlerindeki azah~ttr. 

10.2 	 Ortakllgm son ii~ yd ve i1gili ara donem itibariyle faaliyet sonu~larma ili~kin bilgi: 

- Olaganiistii olaylar ve/veya geli~meler dahil olmak iizere ortakllgm gelirlerini ve 
net satl~larIm onemli Ol~iide etkilemi~ olan faktorler ile sHz konusu faktorlerin geliri 
ve net satl~larI etkileme derecesi hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

- Ortakllgm faaliyetlerini dogrudan veya dolayb olarak onemli derecede etkilemi~ 
veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, mali veya parasal politika)ar hakkInda 

bilgi: 	 1 0 Haliran 2011 

Ortakhk, her yd Ocak-~ubat aylannda Milli Egitim, Diyanet i~leri ve diger kamu 
kurulu~lan ihalelerine hazuhk maksath ka .~t~41arl yapmaktadu. ihalelerden i~ 
aiamadigi zaman, mevcut k gltlanm ihal. 1 '1 alara>satar. Ya da klrtasiye kagltlarl, 

Ie i ureter i ~f~:u:z.;,,:~t A~tos aylarmda sevk ederken 
1'm!1:;-----..l~4-1----._8~i- :,~ 1,1 .; ~1 ,F. "'''f~l{. '\" I': "',";\ 
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faturalandmr. Gerek bask! makineleri gerekse mUcellit makineleri UrUn ye~itliligi sayesinde 
sUrekli yah~lf ve Uretir durumdadlr. YIi iyerisinde Mart, Haziran, EylUl ve Arabk arasmda 
Uretimde donemsel degi~kenlik ve farkhltklar olu~abilir. 

10.3 	 Ortakbgm i~letme sermayesinin yeterli olup olmadlgl ve yeterli degilse gerekli ek 
i~letme sermayesinin nasIl temin edilecegi hakkInda bilgi: 

OnUmUzdeki 12 ay iyin ortakhglmlzm i~letme sermayesi yeterlidir. 

lOA 	 Ortakhgm son durum itibariyle finansman yaplsl ve bor~luluk (garantili 
garantisiz, teminatb - teminatslZ ayrlml yapdml~ ve dolayh ve ~arta bagh 
yiikiimliiliikler dahil) durumu hakkInda bilgi:

:: 

01.01.-31103/2011 doneminde finansman yaplffilz ve boryluluk durumumuzda onemli bir 
degi~iklik yoktur. 

31.12.2010 
Finansman Yapisl ve Bor-:luluk Durumu Tutar(TL) 
Kisa Vadeli Finansal YiikiimlUliikler 18.076.470 
Garantili 

Teminath 4.204.063 
Garantisiz / Teminatslz 13.872.407 

Uzun Vadeli Finansal YiikiimliiJiikler (uzun 
vadeli bor~larlD kIsa vadeJi ktslmlan hari~) 6.374.244 
Garantili 

Teminath 5.873.053 
Garantisiz I Teminatslz 501.191 

Ozkaynaklar 7.438.344 
<;lkanlml~ sermaye 8.600.000 i 

Deger artt~ fonlan 1.773.9261 
Yasal yedekler 11.535 
Ozel fonlar 1 

Geymi~ ytl karlarl (3.444.283) I 

Net donem kan 497.166 
Azmhk paylan 

TOPLAM 
Tutar (TL) 

Net Bor-:luluk Durumu 31.889.058 
A. Nakit 59.798 
B. Nakit Benzerleri 2.329.0221 

C. Ahm satlm Amayh Finansal Varhklar 

D. Likidite (A+B+C) 2.388.820 



H. Diger Fnansal Borylar 35.548\ 
1. Klsa Vadeli Finansal Borylar (F+G+H) 4.204.063' 
J. Klsa Vade Ii Net Finansal Bors:luluk (I-E-D) (6.442.771) 
K. Uzun Vadeli Banka Kredileri 5.737.738 
L. Tahviller 

M. Diger Uzun Vadeli Krediler 135.315 
N. Uzun Vadeli Finansal Boryluluk (K+L+M) 5.873.053 

O. Net Finansal Boryluluk (J+N) (569.718) 

Bor(: Kar~lhklan (TL) 

KIsa Vadeli Bor(: Kar~dlgl 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

i i~s:i Tazminat Davalan Kar~lhgl Yok 

Garanti Gider Kar~lhgl Yok 

Toplam 

01.01.-31.03.2011 itibariyle 3.177.384 TL, 31.12.2010 tarihi itibari ile ge~mi~ 
donemlerde 3.388.284 TL'lik ~iipheli ticari alacak kar~lhgl aynlml~tlr. 

<;ah~anlara saglanan klsa vadeli faydalar altmda, kullanllmayan izin kar~lhgl olarak 
01.01.-31.03.2011 itibariyle 26.674 TL, 31.12.2010 itibariyle 8.140 TL kar~lhk 

aynlml~tIr. 

<;ah~anlara saglanan uzun vadeli faydalar altmda, kIdem tazminatt kar~lhgl olarak 
01.01.-31.03.2011 itibariyle 18.239 TL, 31.12.2010 itibariyle 17.698 TL kar~Illk 

aynlml~tIr. 

Kldem tazminatmm hesaplanmasmda kullanllan aktiieryel varsaYlmlar a~aglda 
belirtilmi~tir. 

31.03.2011 31.12.2010 

YIlhk iskonto oranl (%) 4,66 4,66 

Emeklilik oIaslhgl (%) 63,03 63,03 

Ana varsaylm, her hizmet YIh i~in olan azami yiikiimliiliik tutarmm enflasyona paralel 
olarak artacak olmasldlr. DolaYlslyla, uygulanan iskonto oranl, gelecek enflasyon 
etkilerinin diizeltilmesinden sonraki beklenen reel orani ifade eder. Bu nedenle, 31 Mart 
2011 ve 31 AralIk 2010 tarihleri itibarlyla, ekli finansal tablolarda kar~lhklar, gelecege 
ili~kin ~ah~anlarm emekliliginden kaynaklanacak muhtemel yiikiimliiliigiiniin bugiinkii 
degeri tahmin edilerek hesaplanmaktadlr. 

Sirket'in kldem tazminatl kar~lhgmm hesaplanmasmda 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren 
ge~erli olan 2.623 TL tavan tutarl dikkate allnmI~Ir. (2010: 2.623 TL) 



2011 2010 
1 Ocak itibariyle 17.698 6.493 

Donem iyinde aynlan kar~lhk 2.391 11.205 
i~ten aynlmalar nedeniyle iptal edilen 
kar~lhk tutarl (-) (1.850) 

Donem Sonu 18.239 17.698 

BaglmslZ

I I Denetimden BaglmslZ Denetimden GelYmi~ 
Teminat Mektuplan (TL) Ge~memi~ 

01.01
Verilen Teminatlar 31.03.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 . 
Verilen Teminat 

i Mektuplan 866.443 502.620 186.393 292.987 i 

Verilen Teminat Cekleri 4.051.243 4.040.318 1.059.252 4.159.022 
i Verilen ipotekler 4.253.850 4.046.000 4.005.700 4.012.300 
Veri len Teminat Senetleri 

Toplam 9.171.536 8.588.938 5.251.345 8.464.309 

TAAHHiJTLER 

~irketin kullanml~ oldugu klsa ve uzun vadeli banka kredilerine ili§kin taahhlitleri 
bulunmamaktadlr. 

11. ORTAKLIGIN FON KA YNAKLARI 

11.1 	 Ortakhgm klsa ve uzun vadeli fon kaynaklarl hakkmda bilgi: 

Kisa Vadeli Finansal Borylar; 

Baglmslz Denetimden 
Baglmslz Denetimden Ge~mi~

Ge~memi~ 

ot.Ol.-31.03.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Ag.Ort. TL Ag.Ort. TL A~. Ort. TL Ag. Ort. TL 
i FaizOraOi Kar~lhgl Faiz Oram K~dl~1 FaizOram Kar~lhgl FaizOram Kar~lhgl 

(%) (%) (%) (%) 

TL Banka Kredileri 9,13 6.098.386. 9,77 2.671.027 12,70 2.\33.255 21,18 2.528.754 

, 
J 

USD Banka Kredileri 5,08 495.604 5,06 228.136 - - 7,23 2.691.4291 

EUR Banka Kredileri 5,40 361.565 6,00 1.269.352 - - - - I 

TL Leasing Borcu /, ~(:!1m.t:.. 
1,82 76.627.- - '':''''l. •• ~~: - -

EUR Leasing Borcu 1,77 38.719 , I,if Xl•• ~~1tl8' \ - - - -
Toplam 6.994.274 1/ ~ Lt::-:1~.063 

.;~.
'\11 2.133.255 5.296.810 
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Uzun Vadeli Finansal Bor91ar; 

i 

Baelmslz Denetimden 
Ge~memi$ 

BaelmSIZ Denetimden Ge~mi~ 

01.01.-31.03.2011 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 

Ag.Ort. 
FaizOram 

(%) 

TL 
Kar~lhgl 

Ag.Ort. 
FaizOram 

(%) 

TL 
K~lhgl 

Ag. Ort. Faiz 
Oram(%) 

TL Kar~lhgl Ag.Ort. 
FaizOram 

(%) 

TL 
K~lhgl 

TL Banka Kredileri - . 9,59 5.737.738 i 10,00 1.700.360 25,94 1.922.224 

USD Banka Kredileri - - . - - . - -
EUR Banka Kredileri 5,40 130.763 - - 9,50 325.029 . -
TL Leasing Borcu - . - - - - - -
EUR Leasing Borcu 1,77 147.225 1,77 135.315 - . - -

. Toplam 277.988 5.873.053 2.025.389 1.922.224 

Ortakhgm donemler itibariyle kullanml~ oldugu kredilerin geri donti~tim tablosu 
a~agldaki gibidir. 

Kredi Geri Odeme Ytiktimltiltik Tablosu (TL) 
Donem 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

i 01.01.2008 - 31.12.2008 5.220.183 
01.02.2009 - 31.12.2009 2.133.255 1.922.224 
01.03.2010 - 31.12.2010 4.168.515 2.025.389 
01.04.2011 - 31.12.2011 5.737.738 
01.05.2012 - 31.12.2013 
01.06.2014 - 31.12.2015 
01.07.2016 - 31.12.2016 
01.08.2017 - 31.12.2017 
01.09.2018 - 31.12.2018 
01. 10.2019 - 31.12.2019 I 

I 

i 

Ortakhgm uzun vadeli borcu sadece finansal kiralama bor9lanndan olu~maktadlf. 
Donemler itibariyle finansal kiralama bor91ar1 geri donti~tim tablosu a~agldaki gibidir. 

Finansal Kiralama Bor91an Oeri Odeme Ytiktimltiltik Tablosu (TL) 
Donem 31.12.2008 I 

01.01.2008 - 31.12.2008 
31.12.2010 31.12.2009 

76.627 . 
01.01.2009 - 31.12.2009 
01.01.2010 - 31.12.2010 35.548 i 

01.01.2011 - 31.12.2011 27.063 

01.01.2012 - 31.12.2012 
 27.063 

01.01.2013 - 31.12.2013 
 27.063 

01.01.2014 - 31.12.2014 
 27.063 

01.01.2015 - 31.12.2015 
 27.063 

01.01.2018 - 31.12.2018 
 /,,'.,~.~,, ... 
 . t, '.';.01.01.2019 - 31.12.2019 .{~ ',\ 
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11.2 Nakit aklmlanna ili~kin degerlendinne: 

$irket net varhklanndaki degi~imleri, finansal yaplsml ve nakit aklmlarmm tutar ve 
zamanlamasml degi~en ~artlara gore yonlendinne yetenegi hakkmda finansal tablo 
kullanlcIlarma bilgi vermek Ozere, nakit aklm tablolarml dOzenlemektedir. i~letme 
faaliyetleriyle ilgili nakit aklmlan, $irket'in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aklmlarml 
gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit aklmlan, $irket'in yatmm faaliyetlerinde 
(duran varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) kullandlgl ve elde ettigi nakit aklmlarml 
gosterir. Finansal faaliyetlere ili~kin nakit aklmlan, $irket'in finansal faaliyetlerde 
kullandlgl kaynaklarl ve bu kaynaklarm geri odemelerini gosterir. Nakit ve nakit benzeri 
degerler, nakit ve banka mevduatt ile ilgili tutarl gosterir. 

: 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasmdaki i~letme faaliyetleri ile ilgili ortakhgm ticari 
alacaklarl 3.851.720 TL, stoklarl 1.967.993 TL, ticari bor9lan ise 1.243.796 TL degerinde 
art1~ gostermi~tir. t~letme faaliyetleri He ilgili degi~imler sonraSl ortakhgm i~letme 
faaliyetlerinden kaynaklanan nakdinde 4.316.632 TL degerinde azalma olmu~tur. 

01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasmdaki finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit 
aktmlarmda, klsa ve uzun vadeli finansal bor91ardaki art1~ 5.918.472 TL olarak 
gergekle~mi~tir. Klsa ve uzun vadeli finansal bor91ardaki artl~m nedeni Saray'm 
kullanml~ oldugu kredilerdir. Saray kredi anapara ve faiz odemelerini kendi ticari 
faaliyetlerinden gergekle~tirmi~tir. 

01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasmdaki i~letme faaliyetleri He ilgili ortakhgm ticari 
alacaklan 136.403 TL azalml~, stoklarl 3.558.701 TL artnl1~, ticari bor9lan ise 1.409.076 
TL degerinde artl~ gostermi~tir. i~letme faaliyetleri ile ilgili degi~imler sonraSl ortakhgm 
i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakdinde 190.133 TL degerinde azalma olmu~tur. 

01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasmdaki finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit 
aklmlarmda, klsa ve uzun vadeli finansal bor9lardaki azalma 905.172 TL olarak 
gergekle~mi~tir. Klsa ve uzun vadeli finansal bor91ardaki azalmanm nedeni Saray'm 
odedigi kredilerden kaynaklanmaktadtr. 

01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasmdaki i~letme faaliyetleri He ilgili ortakhgm ticari 
alacaklarl 3.080.285 TL azalml~, stoklarl 3.663.283 TL artml~, ticari bor91ar1 ise 965.835 
TL degerinde azalma gostermi~tir. i~letme faaliyetleri He ilgili degi~imler sonraSl 
ortakllgm i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakdinde 927.443 TL degerinde artl~ 
olmu~tur. 

01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasmdaki finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit 
aklmlarmda, klsa ve uzun vadeli finansal bor9lardaki artl~ 1.192.532 TL olarak 
gergekle~mi~tir. Klsa ve uzun vadeli finansal bor91ardaki artl~m nedeni Saray'm 
kullandlgl kredilerden kaynaklanmaktadtr. 

$irketin 01.01.-31.03.2011, 31.12.2 ,~<f)~'G~, 31.12.2008 ytllarma i1i~kin nakitJr, , ~, 

~[m mblolm ~~[d~i gibidir. \;~1F':~ +/'~ 

:: ~'. ,-. 

:'gO·-;~·:~.·,·····'# 



I 
I NAKIT AKIM TABLOSU (TL) 

i~letme Faaliyetleri 

Baglmslz 
Denetimden 
Ge~memi~ 

01.01.~ 

31.03.2011 

Baglmslz Denetimden Ge~mi~ 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 

Net donem net kan/(zaran) 
Net donem kar / (zaranm) i~letme faaliyetlerinden 

• elde edilen nakit aklmma getirmek is:in yapIlan 
! diizeltmeler: 

43,137 497.166 (419.419) (750.554) 

6denmemi~ Kredi Faiz giderleri (+) 

• Vergi tahakkuku 

Diger diizeltmeler 

i~letme sermayesindeki degi~im oncesi 
• faaliyetlerden elde edilen nakit aklm : 

I Ticari alacaklardaki artl~ (-) I azah~ (+) 

iDiger alacaklardaki artl~ (-) I azah~ (+) 

I Stoklardaki artl~ (-) I azalI~ (+) 

I Diger donen varhklardaki artl~ (-) I azah~ (+) 

Ticari borylardaki artl~ (+) I azah~ (-) 

Diger borylardaki artt~ (+) I azah~ (-) 

Diger duran varhklardaki artt~ (-) I azah~ (+) 

Diger yliklimlUliiklerdeki artl~ (+) / azah~ (-) 

Vergi odemeleri (-) 

· i~letme faaliyetIerinden kaynaklanan nakit 

Yatmm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aklm : 

: Maddi ve maddi olmayan duran varhk ahml, net 
IMaddi duran varhk satl:;1 nedeniyle elde edilen 
· nakit giri~leri (+) 

Yatmm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
I Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
aklm; 
Sermaye Arttmml (+) 

Varhk Ban:;1 Fonu (+) 

Finansal bor~lan ile i1gili nakit giri~leri (+) / 
91kl~lan (-) 

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 
i Nakit ve nakit benzeri degerlerdeki net (azah~) / 

(212,750) 

26,030 

90,986 

-

(174,744) 

3,473,487 

5,000 

(524,548) 

(4,849,123) 

3,241,189 

2,130,860 

-
(888,773) 

-
2,413,348 

(48,178) 

305,139 

256,961 

(2,804,854) . 

(2,804,854) 

Iartl~ (134,545) 

I Donem ba~1 nakit ve nakit benzer ri /~;:.,-,"'~~88,820 
I Donem¢J1U nakit ve nakit ~ enzerl ri . I' .. =: '-'2;254:275 

(483.637) (160.132) (4.556) I 

18.813 39.819 243.918 i 

127.385 . (93.326) (123.465) 

183.486 (1.l00.170) (1.196.216) 

1.350.482 568.6761 (269.759) i 

(3.851.720) • 136.403 I 3.080.285 

18 - 5.818 

(1.967.993) (3.558.701) (3.663.283) 

(668.730) I (392.476) 799.102 

1.243.796 i 1.409.076 965.835 I 

(509.140) I 1.560.746 (534.523) I 

- - - i 

126.010 108.293 679.167 

(39.355) (22.150) (135.199) 

(4.316.632) (190.133) i 927.443 

(776.003) (2.012.374) (456.617) I 
I 

14.000 152.043 168.061 I 

(762.003) . (1.860.331) (288.556) I 

55.218 

2.100.000 

5.918.472 (3.060.390) 1.192.532 

5.918.472 (905.172) 1.192.532 I 

839.837J (2.955.636) 
I 

1.831.419 I 

1.548.983 i 4.504.619 2.673.200J 

2.388.820 1.548.983 i 4.504.619 

Amortisman ve itfa paylan (+) 160,713 
$iipheli alacak kar~lhgl gideri (+) 

~ 

Ktdem tazminatl kar~thk gideri (+) 2,391 
Kullamlmaml~ izin Kar~lhklan Gideri (+) 18,534 

Ger~ekle~memi~ faiz gelir (+) I gideri (-), net (303,785) 
I Konusu kalmayan kar~J!lklar (-) 

701.830 I750.955 706.581 
I 

199.239 1.769.877 901.967 

11.205 5.502 1.288 

8.140 - . 
37.730 (180.056) (43.971) 



11.3 	 Fon durumu ve bor~lanma ihtiyacl hakkmda degerlendinne: 

Fon durumu ve bor~lanma ihtiyacl hakkmda degerlendinne: 

~irket esas faaliyetlerini sUrdUrUrken dUzenli olarak fon yaratmaktadlr. Yarablan fon, 
finansman giderlerinin ve kredi anapara odemelerinin yanl sua i~letme sennayesi 
ihtiyacmm kar~Ilanmasmda kullanIlmaktadlr. 

Halka arzdan elde edilecek gelir, ~irketin ozkaynaklarml gU~lendirecek, yatmmlarm ve 
bUyUmenin finansmarunda kullanIlacak ve bor~/ozkaynak oranml dU~Urecektir. 

11.4 	. Faaliyetlerini dogrudan veya dolayh olarak onemli derecede etkilemi~ veya 
: etkileyebilecek fon kaynaklanmn kullanlmma ili~kin slmrlamalar hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

11.5 	 - Yonetim kurulunca karara baglanml~ olan planlanan yatmmlar, 
- Finansal kiralama yolu ile edinilmi~ bulunanlar dahil olmak fizere mevcut ve edinilmesi 
planlanan onemli maddi varhklar 
i~in ongorUlen fon kaynaklan hakkmda bilgi: 

Yoktur. 

12. GECMi$ DONEM FiNANSAL TABLO VE BAGIMSIZ DENETiM RAPORLARI 

12.1 	 Ortakbgm Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlan uyarmca 
hazlrlanan son il~ yll ve son ara donem finansal tablolarl ile bunlara iIi~kin 
baglmslZ denetim raporlarl: 

Ortakhgm, Kurul'un muhasebe/finansal raporlama standartlarl uyarmca hazlrlanan 
31.12.2010, 31.12.2009, 31.12.2008 finansal tablolarl ile bunlara ili~kin baglmslz 
denetim raporlarl ile 01.01.-31.03.2011 ara donem finansal tablolan Ek 2'de yer 
almaktadlr. 

12.2 	 Son ii~ yd ve iIgili ara donemde baglmslZ denetimi ger~ekle~tiren kurulu~larm 
ilnvanlan, baglmslZ denet~i gorii~il ve denetim kurulu~unun/sorumlu ortak ba~ 
denet~inin degi~mi~ oImasl halinde nedenleri hakkInda bilgi: 

Son U~ yllda baglmslz denetimi ger~ekle~tiren kurulu~, AC istanbul Uluslararasl 
Baglmslz Denetim ve SMMM Anonim ~irketi'dir. (Member of Enterprise Nertwork 
Worldwide) Denetim kurulu;;unun sorumlu ortak ba;; denet~isi Atilla Zaimoglu'dur. 

- 92": 




BaglmslZ Denetim Kurulu~u Denetim Gorii~iiniin TiirU 
2010 2009 2008 

AC istanbul Uluslararasl Baglmslz 
Denetim ve SMMM A.$. 

Olumlu 
Gorii~ 

$arth 
Gorii~ 

$arth 
gorii~ 

Baglmslz denetim kurulu~unun 25 Mart 2011 tarihli Baglmslz Denetim Raporu'nda 
yer alan gorii~ti ~agldadlr. 

"Gorti~timtize gore, ili~ikteki fmansal tablolar, 

31 Arahk 2009 ve 2008 tarihli finansal tablolarda yer alan, slraslyla 9.193.029 
TL ve 5.634.328 TL tutarmdaki stoklann fiziki saylmmm baglmslz denet~i 
olarak atanmamlzdan once yapIlmasmdan dolaYl, saylml gozet1eyememi~ 
bulunmaktaYlz. DolaYlslyla, 31 Arahk 2009 ve 2008 tarihleri itibariyle mevcut 
stok miktarlan tizerinde uygulanan diger baglmslz denetim teknikleri yeterli 
ve uygun baglmslz denetim kanltI olu~turmamaktadlf. 

31 Arahk 2009 ve 2008 tarihli finansal tablolarda yer alan ticari alacaklann, 
slfaslyla %47 (2.012.805 TL) ve %51 (1.960.809 TL) oranlanndaki klsmma 
ili~kin olarak mutabakat saglanamaml~tIr. Bu nedenle ilgili ticari alacaklar i~in 
~irket kaYltlannda yer alan tutarlar esas almml~tIr. 

yukanda belirtilen maddelerin etkileri hari~ olmak iizere, Saray Matbaaclhk 
Kaglt~lhk Klrtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.$.'nin 31 AralIk 2010, 2009 ve 2008 
tarihleri itibariyle finansal durumunu, aylll tarihte sona eren Ylla ait finansal 
performansllll ve nakit aklmlanlll, Sermaye Piyasasl Kurulu'nca yaYlmlanan finansal 
raporlama standartlarl ~er~evesinde dogru ve dtiriist bir bi~imde yansltmaktadlf." 

12.3 	 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortakbgm ve grubun 
finansal durumu veya ticari konumu iizerinde etkili olabilecek onemli 
degi~iklikler: 

Yoktur. 

13. ORTAKLIGIN PROFORMA FiNANSAL BiLGiLERiI 

13.1 	 Proforma finansal bilgiler: 

Proforma finansal tablo dtizenlenmesini gerektirir bir durum bulunmamaktadlf. 

13.2 	 Proforma finansal bilgilere ili~kin baglmslZ giivence raporu: 

Yoktur. 

11 Proforma Finansal Bilgi: Toplam varbklar, ... 



14. KAR PAYI DAGITIM ESASLARI 

Ortakhgm esas sozle~mesi He kamuya a~lkladlgl diger bilgi ve belgelerde yer alan kar paYI 
dagItlm esaslan ile son 3 yd i~erisinde kar dagltIml konusunda alml~ oldugu kararlara 
ili~kin bilgi: 

Kann tespiti ve dagltIlmasma ili~kin hUkUmler, Esas Sozle~me'nin 14. maddesinde 
belirtilmi~tir. ~irket, kar dagltlml konusunda TUrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl 
mevzuatmda yer alan dUzenlemelere uyar. 

~irketin genel masraflan ile muhtelif amortisman gibi, ~irketve odenmesi ve aynlmasl zaruri 
olan meblaglar ile ~irket tUzel ki~iligi tarafmdan odenmesi zorunlu vergiler ve bilcUmle mali 
yUkU~liiliikler hesap Ylb sonunda tespit olunan gelirlerden dii~iildiikten sonra geriye kalan ve 
yIlhk bilanvoda goriilen Safi (net) kar, varsa gevmi~ yll zararlanmn dU~iilmesinden sonra SlfaSI 
ile a~aglda gosterilen ~ekilde dagotIhr: 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akve: 
a) TUrk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hUkiimlerine gore %5 kanuni yedek akge aynhr. 

Birinci Temettii: 
b) Kalandan, Sermaye Piyasasl Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettii aynhr. 

ikinci TemettU: 

c) "a" ve" "b" bendlerinde belirtilen meblaglar dU~iildiikten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, 

klsmen veya tamamen ikinci temettU paYI olarak dagltmaya, donem sonu kar olarak bilan90da 

buakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akvelere ilave etmeye veya olaganUstU yedek akge olarak 

aYlrmaya yetkilidir. 


ikinci Tertip Kanuni Yedek Akve: 

d) Pay sahipleriyle kara i~tirak eden diger kimselere dagltIlmasl kararla~tlfllml~ olan kIslmdan 

vlkanlml~ sermayenin %5'i oramnda kar paYI dU~iildUkten soilra bulunan tutann onda biri TUrk 

Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. flkrasl 3. bendi uyarmca ikinci tertip kanuni yedek akge 

aynhr. Kar paylmn ve/veya bilan90daki dagltIimaml~ karlann sermaye artmml suretiyle hisse 

olarak dagltIimasl durumunda ikinci tertip kanuni yedek akve aynlmaz. 


e) Yasa hiikmU ile aynlmasl gereken yedek akgeler aynlmadlk9a, esas sozle~mede pay sahipleri 

i9in belirlenen birinci temettii nakden ve/veya hisse bi9iminde dagltIlmadlkva. b~ka yedek akve 

aynlmasma, ertesi yIia kar aktarllmasma ve temettU dagltImmda, imtiyazh pay sahiplerine, 

yonetim kurulu Uyeleri ile memur, mUstahdem ve i~vilere, ge~itli amavlarla kurulmu~ olan 

vaktflara ve bu gibi ki~i ve/veya kurumlara kar paYI dagltIimasma karar verilemez. 


f) Sermaye Piyasasl Kanunu'nun 15/son hiikmUne aykmhk te~kil etmemesi, gerekli ozel durum 

a9lklamalarmm yapIlmasl ve yll i9inde yapllan bagl~lann genel kurulda ortaklann bilgisine 

sunulmasl kaydlyla, varsa yonetim kurulu iiyeleri ile memur, mUstahdem ve i~9ilere, ge~itli 


ama9larla kurulmu~ vaklflara ve benzer nitelikteki ki~i ve kurumlara verilen kar paYI ve yapdan 


ahnmakslzl ne~i olarak d.alht.J.~ft..< .' 

bagI~lar aynbr. #-~,.'Y:.••.,.,:, 
,$. .' ". "'", 

g) TemettU, hesap donemi son itibariyle t:r.r;ut·~.atltiri~\umune, bunlann ihra9 ve iktisap 
tarihleri di 	 .\ ,.. ':\ . .II 	 t' .... . -.... ; i;I .., •. , ";' ," /' .'''''''1 II< 

~': ;: ./;._~.~.~/ ~') ·~l;l(rr·. ..,"",~;'~,"\ "'~:\!:.;~;';~$ 
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h) Ortaklara daglttimasma karar verilen kann hangi tarihte ve ne ~ekilde odenecegi Sermaye 
Piyasasl Mevzuatl gozetilerek Yonetim Kurulu'nun onerisi iizerine Genel Kurul tarafmdan 
kararl~tlflhr. 

$irket Sermaye Piyasasl Kanunu'nun 15. maddesindeki dUzenleme yeryevesinde ortaklarma 
temettU avanSl dagltabilir. 

Ortakhk son 3 ytlda kar dagltIml yapmaml~tlr. $irket'in 2010 yIll finansal tablolarmm gorU~UldUgU 
olagan gene 1 kurul toplantlsl 28.04.2011 tarihinde yapIlml~ olup, 2010 yIlI karmm 
daglttlmamasma karar verilmi~tir. 

15. KAR TAHMiNLERi VE BEKLENTiLERi2 

Yoktur. 

16. PAYLAR iLE iLGiLi VERGiLENDiRME ESASLARI 

1. Hisse Senedi Alanlarm Vergilendirilmesi 

Paylann elden ~lkarIlmasl kar~lhgmda saglanan kazan~larm vergilendirilmesi 

GVK'mn Geyici 67. Maddesinin (1) numarah flkrasma gore; 31.12.2015 tarihine kadar 
uygulanmak Uzere, sermaye piyasalarmda bankalar ve araCl kurumlar vasltaslyla yapdan hisse 
senedi ahm-satlm i~lemlerinden dogan kazanylar, tam ve dar mUkellef geryek ki~i ve kurumlar 
iyin %0 oranmda tevkifat suretiyle vergilendirilmektedir. (2010/926 SaYlb Bakanlar Kurulu 
Kararl ile degi~ik, 200611 0731 SaYlh Bakanlar kurul kararl ile, madde l/a). 

Tevkifatm sorumlusu, durumuna gore i~leme araclhk even bank alar, araCl kurumlar veya 
sakiamaci kurulu~lar olabilmektedir. Tevkifat, takvim yllm Uyer ayhk donemleri itibariyle 
yapIlmaktadlf . 

Hisse senetleri degi~ik tarihlerde almdlktan soma bir klsmmm elden ylkarllmasl halinde tevfikat 
matrahmm tespitinde dikkate almacak ah~ bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk ylkar metodu 
esas almacaktlr. Hisse senetlerinin ahmmdan once elden ylkarilmasl durumunda, elden 
ylkanlma tarihinden soma yapilan ilk ahm i~lemi esas almarak Uzerinden tevkifat yapdacak 
tutar tespit edilir. Aym gUn iyinde birden fazla alIm sahm yapIlmasi halinde 0 gUn iyindeki ah~ 
maliyetinin tespitinde aglfhkh ortalama yontemi uygulanabilecektir. Ah~ ve satI~ i~lemleri 

dolaYlSlyla odenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahmm 
tespitinde dikkate ahmr. 

Dyer ayhk donem iyerisinden birden fazla hisse senedi allm satim i~lemi yapilmasl halinde 
tevkifatm geryekle~tirilmesinde bu i~lemler tek bir i~lem olarak dikkate ahmr. Diger bir deyi~le, 
Uy aybk donem sonunda, donem boyunca aym tOr menkul klymetlerden kaynaklanan kazany ve 

~',-. :'~ ',~ - ~ .~ j~ 
Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesaJ.?;:d6h·emjerti,,~ muhtemel kar veya zarar seviyesine ili~kin 

bir rakamm v.eya asgari veya azami bir r~aml?m ~k.ca ya.d~QQI~~~i?larak veya gelecekte elde edilebilecek kar 
veya ugranabIiecek zararlann hesapl bJlece I v~lenp beJirtllmeslclir.:' 

Kar be entisi: Sona e ncak onU§lani~eriU:Z; yayi111anmaml~ olan bir hesap donemi i9in kar ya da 

It }95~; ~k,",r:,'Y" '. ',sr'","i' 
.... ,", .< " \ 
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zararlar, topluca dikkate ahnmaktadu. Hisse senedi ahm satImmdan dogan zarariar takvim Ylh 
a~llmamak kaydlyla izleyen donemelerin tevkifat matrahmdan mahsup edilebilecektir. 

Tam miikellef kurumlara ait olup, iMKB'de i~lem goren ve 1 (bir) Ylldan fazla siireyle elde 
tutulan hisse senetlerinin elden 9Ikarilmasmda tevkifat uygulanmaz. Aynca, tam mGkellef 
kurumlara ait olup, iMKB'de i~lem goren ve 1 (bir) yddan fazla sGreyle elde tutulan hisse 
senetlerini elden 9Ikanlmasmdan elde edilen gelirler i9in GVK'mn mGkerrer 80. Maddesi 
hGkGmleri uygulanmayacaktu. 

Tevkifata tabi tutulan hisse senedi ahm satlm kazan9lan i9in gergek ki~ilerce ytlhk veya 
mGnferit beyanname verilmez. Diger gelider dolaYlslyia verilecek beyannameye bu gelirler 
dahil edilmez. Ticari faaliyet kapsammda elde editen gelider ticari kazan9 hiikGmleri 
ger9eVesinde kazancm tespitinde dikkate ahmr ve tevkif suretiyle odenmi~ olan vergiler, GVK 
madde 94 kapsammda tevkif edilen vergilerin tabi oldugu hiikGmler gergevesinde tevkifata tabi 
kazan9larm beyan edildigi beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Aym ~ekilde 
kurumlar vergisi miikelleflerince elde edilen ahm-satlm kazan91an da kurumlar verglsl 
matrahma dahil edilecek ve kesinti yoluyla odenen vergiler mahsup edilebilecektir. 

2. Risse Senetleri Kar Paylarmm ve Temettii Avanslannm Vergilendirilmesi 

2.1. Ger~ek Ki~iler 

2.1.1. Tam Miikellef Ger~ek Ki~iler: 

GVK'mn 94. Maddesinin 1. Flkarsmm (6) numarah bendinin (b) alt bendinde 4842 sYlh 
Kanunla yapllan degi~ikle, tevkifat karm daglttlmasl ~amasma buaktlml~tIr. Bu kapsamda 
GVK'mn 4842 saYlh Kanunla degi~ik (94/6-b) maddesi uyarmca, tam miikellef kurumlarca; 
"tarn miikellef gergek ki~ilere gelir ve kurumlar vergisi mGkellefi olmayanlara ve bu vergiden 
muaf olanlara, dar mGkellef gergek ki~ilere, dar mGkellef kurumlara ve gelir ve kurumlar 
vergisinden muaf olan dar mGkelleflere dagltIlan kar paylan Gzerinden Bakanlar Kurulunca 
belirlenen orand a tevkifat yapdacaktu. Halen bu oran %15'tir. Ancak, KVK'mn 5/1-d 
maddesinde kurumlar vergisinden istisna edilmi~ olan ve aym Kanunun 15/3 maddesi uyarmca, 
dagltllsm veya dagltIlmasm kurum bGnyesinde kesintiye tabi tutulan kazan9larm ortaldara 
daglttlma halinde, kar payl dagltlmma bagh tevkifat yaptlmayacaktn. (Kurumlar Vergisi 1 
Numarah Gene! Tebligi, BOiGm 15.3.9). 

GVK'ya 4842 SaYlll Kanunia eklenen 22. Maddenin 2. Flkrasma gore tarn miikellef 
kurumlardan elde edilen, GVK'nm 75. Maddesinin 2. Flkrasmm (1), (2) ve (3) numarab 
bentlerinde yazdI "kar paylannm yansl" gelir vergisinden mGstesnadu. Vergiye tabi kar 
paylanmn belli bir haddi ~ml~ oimasl halinde (2011 yth i9in bu had 23.000 TL'dir), bu kar 
paylarmm ytlhk beyanname ile beyan edilmesi ve varsa kar paymm tarnaml Gzerinden kesinti 
yoluyla odenmi~ olan vergilerin beyannarne Gzerinden hesaplanan vergiye mahsubundan sonra 
kalan tutarm vergi dairesine odenmesi gerekmektedir. 

Diger taraftan, kurum kazan91armm sermayeye eklenmesi nedeniyle gergek ki~i ortaklara 
bedels~z h.isse s~n~di. verilmesi. ~ar daglt~~?~~}:"~a<hgl i9in tevkifa~a tabi olmadl~l gibi, 
bedelslz hIsse edmlml gergek ki~l ortak~ Y<?ll1,m<jlep'·wenkul sermaye nadl saytlmadlgmdan, 

bun1~n ~~yan edil~esi so k usu derndir.. !..../.~~~.··ia.v~slarl da k~ ~aylarl ile ayru esaslarda 
vergtlendml ktedu. . ,. / ,:/:.. .\., ) . 1n H~l'ran 20n 
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2.1.2. Dar Miikellef Gercrek Ki~iler: 

Dar mtikellef gen;ek ki~ilere yapiian kar payl odemelerinin tevkifat koluyla vergilendirilmesi, 
tam mtikellef geryek ki~iler iyin yapdan apklamalar yeryevesinde ytirtiti.ilmektedir. 

Dar mtikellef geryek ki~ilerin tevkifat yoluyla vergilendirilmi~ menkul sermaye iratlannm 
Ttirkiye'de beyan edilmesine gerek bulunmamaktadu (GVK, Md. 86/2). Vergisi tevkif suretiyle 
almmaml~ menkul sermaye iratlannm ise mUnferit beyanname ile 15 gUn iyinde vergi dairesine 
bildirmesi gerekmektedir (GVK, Md. 101/5). 

2.2. Kurumlar 

2.2.1. :Tam Miikellef Kurumlar He Hisse Senetlerini Tiirkiye'deki Bir i~yeri veya Daimi 
Temsilcisi VasItaslyla Elinde Bulunduran Dar MiikellefKurumlar: 

Adl geyen kurumlara, diger bir tam mlikellef kurum tarafmdan yapIlan kar payl odemeleri 
tevkifata tabi degildir (KVK, Md. 15/2 ve Md. 30/3). 

Bu kurumlarm, diger tam mUkellef bir kurumdan aldlklan kar paylan i~tirak kazancI olarak 
kurumlar vergisinden istisnadu.(KVK, Md. 5/l-a-l). Ancak, i~tirak kazancI istisnasl, yatmm 
fon ve ortakhklanndan alman kar paylarl iyin geyerli degildir. Bu nedenle, gayrimenkul yatmm 
fon ve ortakhklan dahll olmak iizere yatmm fon ve ortaklarmdan alman kar paylannm kurum 
kazancma dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulmasl gerekmektedir. Kurumlar vergisi 
matrahma dahil edilen bu kar paylarl iyin, dagltlml yapan yatmm fon ve ortakhgt biinyesinde 
odenmi~ olan vergi, alma kar payma isabet ettigi tutarda, yIlhk beyanamede hesaplanan 
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md. 34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatmm 
fon veya ortakhgmdan alman net kar paymm geyerli kesinti oram kullamlarak brtit1e~tirilmesi 
suretiyle hesaplanmahdlr. 

2.2.2. Diger Dar Miikellef Kurumlar: 

Hisse senetlerini Ttirkiye'de bir i~yeri veya daimi temsilcisi vasltaslyla olmakslzm elinde 
bulunduran dar mUkellef kurumlara yapllan kar payl odemeleri, tam miikellef geryek ki~i1ere 
odenen kar paylarma ili~kin yapdan aylklamalar yeryevesinde tevkifat uygulamasma konu 
olacaktlr. Menkul sermaye iratlan Uzerinden tevkif suretiyle ahnrrll~ vergiler, dar mUkellef 
kurumlar aylsmdan nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkifyoluyla almmaml~ menlkul 
sermaye iratlarmm beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir. 

2.2.3 Vergi tevkifatmm ihracrcrl tarafmdan kesilmesi sorumluluguna i1i~kin acrIklama: 

Vergi mevzuatl uyannca 01.01.2006-31.12.2015 doneminde ise hisse senetlerinin elden 
ylkartIlmasl kar~tllgmda elde edilen kazanylar iyin tevkifat bankalar, araCI kurumlarca veya 
saklamacl kurulu~larca, hisse senedi kar paylan iyin tevkifat ise Ortakllkya kesilecektir 



iMKB Kotasyon MUdUrlUgU'nUn ilgili genelgesi uyannca talep edilen hukuk raporu Ek 
4'te yer almakta olup, 8B Hukuk BUrosu tarafmdan hazlrlanml~tIr. (Hukuk raporunu onaylayan 
uzmamn adl: A vukat 8anh Ba~. Ortakhkta herhangi bir menfaati bulunmamaktadlr. Adresi: 
Abidei HUrriyet Cad. izzetpa~a SokNo:14/32B ~i~li istanbul. Tel: (212) 2318031 Faks: (212) 
2319352) 

Hukuk raporunun sonuy bollimU a~agldadlr. 

"Ortakhk tarafmdan sunulan belgeler ile ilgili mevzuat tahtmda yaptlglmlz incelemeler 
sonucunda iMKB'nin 11106/2010 tarihli ve 334 Saylll iMKB Kotasyon Yonetmeligi'nin 13. 
Maddesinin (h) ve (k) bentleri ve 15. Maddesinin (c) bendi ile 16. Maddesinin (d-7) bendinin 
uygulama esaslan genelgesi ~er~evesinde, 25502 sayl ve 24/06/2004 tarihli iMKB Kotasyon 
Yonetlneligi'nin" Ortakhk Haklanm Temsil Eden Menkul Klymetlerin ilk Kotasyonu" ba~hkh 
13. Maddesinin (h) bendinde yer alan, "Ortakhgm liretim ve faaliyetlerini etkileyebilecek 
onemli hukuki uyu~mazhklann bulunmamasl" ve (k) bendinde yer alan "Kurulu~ ve faaliyet 
baklmmdan hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi olduklan mevzuata 
uygun oldugunun belgelenmesi" ~artlannm Ortakhk tarafmdan saglandlgl gorillmektedir. 

Gayrimenkul degerleme raporlan, garimenkul degerleme hizmeti veren Lotus 
Gayrimenkul Degerleme ve Danl~manhk A.~. raporlanndah saglanml~ olup, ilgili raporlar 
~irketiin web sitesi www.saraymatbaa.com.da yaymlanml~tlr. (8orumlu Degerleme Uzmamnm 
Adl: Nadir Oztlirk in~aat Miihendisi. Ortakhkta herhangi br menfaati bulunmamaktadlr. 
Adresi: Gome~ SokNo:37 AkgUn i~ Merkezi Kat:3/8 34718 AClbadem Kadlkoy istanbul. Tel: 
(216) 5454866 Faks: (216) 3390281) 

Kaglt ve matbaa sektOrli ile ilgili ara~tlrmalarda; 

8elUloz ve Kaglt Sanayii Vakfl'mn "2010 YIlhk Raporu"ndan yararlanIlml~tIr. (Vakfm 
Adresi: BUyUkdere Cad. No:95 <;mar Apt. K:3 D:II-12 80300 Mecidiyekoy istanbul. 
Web adresi: http://sksv.org/tr. Tel: (212) 2751389 Faks: (212) 2178888. 

T.C.Ba~bakanhk Dl~ Ticaret Miiste~arhgl ihracat Geli~tirme Erud Merkezi'nin 
"iGEME" resmi web sitesi olan http://www.igeme.org.tr adresindeki rapor, veri ve 
istatistiklerden yararlanIlml~tlr. (Adresi: Mithatpa~a Cad. No:60 Klzllay Anakra. Tel: 
(312) 4444363 Faks: (312) 4172233) 

T.C. <;evre ve Orman Bakanhgl'mn resmi web sitesi olan http://www.cevreorman.gov.tr 
adresindeki rapor, veri ve istatistiklerden yararlanllml~tIr. (Adresi: T.C. <;evre ve Orman 
Bakanhgl 8oglitozU Cad. No:14/E Be~tepe 06560 Yenimahalle Anakara. Tel: (312) 207 
5000) 

Yukanda yer alan raporlarl hazlrlayan uzmanlar ~irketimiz tarafmdan ihray edilen paylarl elde 
etme opsiyonlarma sahip degildir, ~ir itlifl:~~ndan daha once istihdam edilmemi~tir, 
herhangi bir iicret almamaktadlrlar v irld!~f':~tim ve denetim organlanmn herhangi 
birinde Uye degildir ve ~iketimi Ie il i 1jr~rmeitfaati bulunm~tadlr. 
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18. iNCELEMEYE A<;IK BELGELER 

A~agl(:laki beIgeler, 

Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar Ankara adresindeki ortakhgm yonetirn 
rnerkezi ve www.sarayrnatbaa.cominternet sitesinde, 

Curnhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No:29 YakaClk Kartal istanbul adresindeki 
Gedik Yatmrn Menkul DegerIer A.~.'nin rnerkezi ve www.gedik.cominternet sitesinde, 

Karnuyu Aydmlatrna Platforrnu'un www.kap.gov.trinternet adresinde, 

tasarruf sahiplerinin incelernesine a<;:lk tutulmaktadlf: 

1) izahnarnede yer alan bilgilerin dayanagml olu~turan her tiirlii rapor ya da beIge ile 
degerlerne ve gorii~ler (degerlerne, uzrnan, faaliyet ve baglrnslz denetim rapor . 
kurul~larca hazlflanan raporIar, esas sozle~rne, vb.) . 

2) Ortakhgm son 3 Yll ve 01.01-31.03.2011 itibariyle finansal tablolar , 

, !'~*~.........
19. iZAHNAMENiN SORUMLULUGUNU YUKLENEN Ki~iLER _«y 

Kanuni yetki ve sorurnluluklanrnlz dahilinde ve gorevirniz <;:er<;:evesinde ..'. 
eklerinde yer alan sorurnlu oldugurnuz klslmlarda yer alan bilgilerin ve verilerin ger<;:ege uygun 
oldugunu ve izahnarnede bu bilgilerin aniarnllll degi~tirecek nitelikte bir eksiklik bulunrnarnasl 
i<;:in her tiirIii rnakul ozenin gosterilrni~ oldugunu beyan ederiz. 

f 0 Haziran 2011 

Saray Matbaaclhk Kagd~lhk Klrtasiyecilik 

Ticaret Ve Sanayi A.~. 
Sorumlu Oldugu KISlm: 

AIiKELE~ 


Yonetim Kurulu Ba~kam 


iZAHNAMENiN TAMAMI 
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www.gedik.cominternet
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Gedik YatInm Menkul Degerler A.~. 

Sorumlu Oldugu KISlm: 
Zafer H. AKSOY Suzan BAYKAL 

Kurumsal Yeni Projeler ve i~ 
Finansman Geli~tirme 

Miidiirii Direktorii 

iZAHNAMENiN TAMAMI 

20.EKLER 

EK 1 - Esas Sozle~me, 

EK 2 - 31.12.2010,31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihlerinde sona eren hesap donemlerine ait 

Finansal Tablolan ve Baglmslz Denetim Raporu ile 01;01-31.03.2011 ara donemine ait 

Finansal Tablolan, 

EK 3 - Gayrimenkul Degerleme Ekspertiz Raporu, 

EK 4 - Hukuk Gorii~ii, 

EK 5- Ruhsatslz alanlarla ilgili Sirket beyam ve Akyurt Belediyesi yazlSl 
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