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TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ Anonim ġirketi’nden 

 

 Ortaklığımızın çıkarılmıĢ sermayesinin 111.810.664 TL’den 174.682.000 TL’ye 

artırılması nedeniyle ihraç edilecek 62.871.336 TL nominal değerli payların halka arzına 

iliĢkin izahnamedir. 

 

 Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 4’üncü maddesi 

uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 26 Ağustos 2011 tarih ve 79/764 sayı ile 

kayda alınmıĢtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca 

tekeffülü anlamına gelmez. 

 

 SPKn uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir 

biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni 

göstermeyen aracı kuruluĢlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için 

müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluĢları ise, denetledikleri finansal tablo ve 

raporlara iliĢkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıĢ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler 

nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.  

  

 Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 

yansıtmasından aĢağıda unvanları belirtilen kuruluĢlar ile bu kuruluĢları temsile yetkili 

kiĢiler sorumludur: 

 

 Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim ġirketi ve Garanti 

Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. Ġzahname ve eklerinin tamamından, 

 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Member of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited) 1 Mart 2010 – 28 ġubat 2011 hesap dönemine  ait  finansal 

tablolara iliĢkin bağımsız denetim raporundan, 

 

BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.(a member of 

PricewaterhouseCoopers) 1 Mart 2009 – 28 ġubat 2010 ve 1 Mart 2008 – 28 ġubat 2009 

hesap dönemlerine  ait  finansal tablolara  iliĢkin bağımsız denetim raporlarından, 

 

Yatırımcılara Uyarı: 

“Bu izahname, “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin 

edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar 

içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım 

tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik 

açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.” 

 

  

 I. BORSA GÖRÜġÜ:Yoktur 

  

 II. DĠĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜġ VE ONAYLAR:Yoktur 
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KISALTMA VE TANIMLAR 

 

AB Avrupa Birliği 

ABD Amerika BirleĢik Devletleri 

BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

DĠBS Devlet Ġç Borçlanma Senedi 

Tesco Kipa, ġirket Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.ġ. 

Garanti Yatırım Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. 

GVK Gelir Vergisi Kanunu 

ĠĠK Ġcra ve Ġflas Kanunu 

ĠMKB Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası A.ġ. 

ISIN International Securities Identification Number 

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 

MKK Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. 

SPK, Kurul Sermaye Piyasası Kurulu 

Takasbank ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. 

Tesco Tesco PLC 

TL Türk Lirası 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TTK Türk Ticaret Kanunu 

FMCG Hızlı Tüketim Maddeleri (Fast Moving Consumer Goods – ing.) 
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1. ÖZET  

 

 Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliĢkin yatırım 

kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

 

1.1 Ortaklık hakkında bilgiler 

 

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.ġ. (“ġirket”) 1992 yılında Ġzmir‟de kurulmuĢ 

olup ana faaliyet konusu hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisleri aracılığıyla her 

türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ile alıĢveriĢ merkezleri, akaryakıt satıĢ ve servis istasyonları 

iĢletmeciliği yapmaktır. ġirket, 15 Ağustos 2011 tarihi itibariyle 48 hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi 

(28 ġubat 2011: 46), 80 ekspres market (28 ġubat 2011: 75) ve 3 akaryakıt istasyonuyla (28 ġubat 

2011: 3) toplam 313.373 m² (28 ġubat 2011: 290.842 m²) satıĢ alanında faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca, ġirket faaliyet konuları arasına elektrik üretiminin eklenmesini sağlamak amacıyla, Sermaye 

Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın onaylarını müteakiben, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu‟ndan otoprodüktör lisansı almıĢ ve 4 Mayıs 2009 tarihi itibariyle 

elektrik üretimine baĢlamıĢtır.  

 

ġirket‟in ana ortağı Ġngiltere‟de yerleĢik Tesco PLC‟dir ve ġirket‟in hisseleri Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası‟nda iĢlem görmektedir. 

 

ġirket‟in 15 Ağustos 2011 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8.992‟dir.  

 

ġirket‟in içinde bulunduğu perakendecilik sektöründen kaynaklanan finansal tabloları önemli ölçüde 

etkileyebilecek mevsimsel veya dönemsel özellikler taĢıyan faaliyetler bulunmamaktadır. ġirket 1 

Mart -28 ġubat Özel Hesap Dönemi uygulamaktadır. 

 

ġirket‟in kayıtlı genel müdürlük adresi aĢağıdaki gibidir:  

 

Yeni Havaalanı Caddesi No: 40, 35610 Çiğli-Ġzmir 

 

1.2 Risk faktörleri 

 

Genel olarak ġirket‟in kendisine ve içinde bulunduğu sektöre iliĢkin riskler; faaliyetlerden 

kaynaklanan riskler, kur ve faiz oranı risklerinden oluĢan piyasa riski,  kredi riski ve likidite 

riskinden oluĢmaktadır. 

 

- ġirket faaliyetlerine iliĢkin yasal düzenlemelerde mevzuat değiĢiklikleri olması sebebiyle 

öngörülemeyen önemli ek vergi ve benzeri maliyetlere katlanılabilir. 

 

- AlıĢveriĢ Merkezleri Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Taslak Kanun‟da yer alan 

düzenlemelerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde sektördeki tüm Ģirketlerin 

yatırım planları ve mevcut çalıĢma Ģekilleri bu durumdan etkilenebilecektir. 
 

- 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca  

bir kısım ticari alımlarda ödeme süresine yasal tahdit getirilmiĢ ve bu alımlar yönünden 

sözkonusu sürenin 60 günü geçemeyeceği öngörülmüĢtür. Bu durum ödeme süresi 60 

günden yüksek olan alımları etkileyecektir. 
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- Ġthalat Rejimi Kararına iliĢkin 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıĢ olan 

ek karar çerçevesinde, ġirketimizin ithalatını gerçekleĢtirerek mağazalarında satıĢa arz 

ettiği bir kısım tekstil ürünleri için  ilave gümrük vergisi ödeme yükümlülüğü 

getirilmiĢtir. 

 

- Rekabet Kurumu tarafından sektörde ne gibi rekabet sorunları ile karĢı karĢıya 

olduğunun belirlenmesi, âdil ve etkin rekabet ortamının sağlanması yönünde alınabilecek 

tedbirlerin ortaya konması amacıyla bir sektör incelemesi yürütülmekte olup, inceleme 

sonunda Kurum‟un vereceği öneriler çerçevesinde sektörde faaliyet gösteren Ģirketlere 

yeni hukuki yükümlülükler getirilebilecektir. 
 

- Tütün ve Alkol ürünlerinin satıĢından önemli gelir elde edilmektedir, bu nedenle bu 

ürünlerin satıĢını düĢürebilecek her türlü değiĢiklik, faaliyetler ve faaliyet sonuçları 

üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 
 

- BiliĢim sistemlerindeki olası bir aksaklık veya yaĢanabilecek herhangi bir sistemsel 

sorun ġirket‟in operasyonel faaliyetlerinin kısmen veya tamamen duraksamasına yol 

açabilir. 
 

- Büyüme hedeflerine ulaĢmak için yeni mağaza alanlarının istenilen süreler içerisinde 

belirlenmesinde zorluluklarla karĢılaĢılabilir. 

 

- ġirket „in gelecekteki baĢarısı üst düzey yönetiminin deneyim ve uzmanlığına bağlıdır. 

 

- Gıda ürünlerinin satıĢından önemli gelir elde edilmektedir, bu nedenle bu ürünlerin 

satıĢlarının düĢmesine neden olabilecek her türlü salgın hastalık ve doğal afetler gibi 

süreçler, faaliyetler ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 
 

- Tedarikçiler ile iliĢkilerde meydana gelebilecek olağandıĢı değiĢimler faaliyetleri 
etkileyebilir. 

 

- YaĢanabilecek olası bir ekonomik kriz ve bunu takiben operasyonel ve ticari süreçlerde 
yaĢanabilecek aksaklıklar ġirket‟i olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

 

- ġirket, faiz oranlarındaki değiĢmelerin faiz unsuru taĢıyan varlık ve yükümlülükler 
üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir.  

 

- ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL‟ye 
çevrilmesinden dolayı, baĢlıcaları ABD Doları, Euro ve Ġngiliz Sterlini olmak üzere kur 
değiĢiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.  

 

Ġhraç edilen paylara iliĢkin olarak ġirket‟in riskleri ise;  

 

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasında “İMKB”’deki işlem fiyatının üzerinde  primli 

satışa sunulması nedeniyle ana ortak dışındaki ortakların katılımı sınırlı olabilecektir. 

Rüçhan hakkı kullanımından beklenen getiri, alternatif getirilerin altında kalabilir.  

 

- Ortaklığın geçmiş yıllar zararı ve dönem zararı mahsup edilinceye kadar kar payı 

dağıtımı yapılamayabilir; hatta dağıtılabilir dönem karı oluşsa dahi, Sermaye Piyasası 

Mevzuatının zorunlu tuttuğu haller hariç, kamuya açıklanan “Kar Dağıtım Politikası” 
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kapsamında kar dağıtımı yapılamayabilir. Faaliyetler sonucunda zarar oluşması da 

ihtimal dahilindedir.  
 

- Rüçhan hakkı kullanımından elde edilen hisse senetleri ile (A Grubu imtiyazlı hisse 

senetleri sebebiyle) yönetime katılamayabilirler.  
 

- Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler yapıldıktan 

sonra pay sahiplerine ödeme yapılabilir. 
 

Şirket’in diğer riskleri ise aşağıda özet olarak verilmiştir: 

 

- Ekonomik riskler ve istikrarsızlık gelecekte faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet 

sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. 

 

- Siyasi gelişmeler, gelecekteki faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz 

etkileyebilir 
 

- AB üyeliğine ilişkin belirsizlikler faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir 

 

- Enflasyon seviyesi, faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz 

etkileyebilir 
 

- Cari açık, döviz kurlarına müdahaleye, enflasyona ve ekonomide dalgalanmalara sebep 

olabilir. 

 

1.3 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız 

denetim kuruluĢu hakkında temel bilgiler 

 

1.3.1  Yönetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgiler  

 

1. Trevor John Masters      Yönetim Kurulu BaĢkanı 

2. Paul Fraser Daley Ritchie    Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili(CEO) 

3. Ellen Louise Gladders    Yönetim Kurulu Üyesi 

4. Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter Yönetim Kurulu Üyesi 

5. Ewan Jason McMahon    Yönetim Kurulu Üyesi 

6. Paul Roland Fearn     Yönetim Kurulu Üyesi 

7. Sadık Zühtü KocabaĢ    Yönetim Kurulu Üyesi 

8. Murat Sağlık     Yönetim Kurulu Üyesi  

9. Mustafa Remzi Kıraç    Yönetim Kurulu Üyesi 

10. Gökçe Orhan     Yönetim Kurulu Üyesi 

 

1.3.2 Denetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluĢuna iliĢkin bilgiler 

 

04.08.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul ile T.T.K. 347.Madde, Ana SözleĢmenin 16. 

Maddesine Göre 1(Bir) Yıllığına Görev Yapmak Üzere Seçilen Denetçiler: 

  

1. Mustafa Ersun Bayraktaroğlu  Denetim Kurulu Üyesi  

2. Haydar Gökçek                        Denetim Kurulu Üyesi  

3. Ebru Serdar                              Denetim Kurulu Üyesi  
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ġirket‟in 1 Mart 2008 – 28 ġubat 2009 ve 1 Mart 2009 – 28 ġubat 2010 dönemleri bağımsız 

denetimini gerçekleĢtiren BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavirlik A.ġ.; SPK mevzuatı gereğince rotasyona tabi tutulmuĢ ve yerine 1 Mart 2010 – 

28 ġubat 2011 döneminde ġirket‟in bağımsız denetim firması olarak DRT Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Member of Deloıtte Touche 

Tohmatsu Limited atanmıĢtır. 

 

1.4 Ġhraca iliĢkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi 

 

1.4.1  Yetkili organ kararları  

 

 ġirket Yönetim Kurulu 25 Mayıs 2011 günü yapmıĢ olduğu toplantıda aldığı kararlar 

aĢağıda verilmektedir: 

 

“1. 200.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içinde 111.810.664 TL tutarındaki 

çıkarılmıĢ sermayemizin; 

2. Tamamı mevcut ortaklarımızdan nakden karĢılanmak suretiyle 62.871.336 TL 

(%56,23018) artırılarak 174.682.000 TL'ye çıkarılmasına, 

3. Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına, 

4. Mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 

toplam 8,43 TL karĢılığında primli olarak kullandırılmasına, 

5. Ġhraç edilecek payların, kar oluĢması halinde, ilk kez 1 Mart 2011-29 ġubat 2012 

özel hesap dönemi karından yararlandırılmasına, 

6. Konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak sermaye artıĢına izin ve artırılacak sermayeyi 

temsil eden hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna 

müraacat edilmesine, 

7. Sermaye artırımı nedeniyle Ģirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

kaydileĢtirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.ġ.' nin Genel 

Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma 

haklarının kaydileĢtirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına karar 

verilmiĢtir.” 

 

11.4.2 SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi 

 

 Pay Nama/Hamiline Bir Payın 

Nominal 

Pay Nominal 

Değerleri 

Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Toplamı (TL) 

B Hamiline 1,00 TL 62.871.336 62.871.336 

    Toplam 62.871.336 62.871.336 
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 1.4.3 Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı,  iĢ 

adresleri ve bir payın satın alma fiyatı:  

  

Tüzel KiĢi Adı: Tesco Public Limited Company 

ĠĢ Adresi: New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL 

ĠNGĠLTERE 

Bir Payın Satın Alma Fiyatı: 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL‟den az 

olmamak üzere halka arz süresinin sonundaki üç iĢlem gününde borsa birinci el 

pazarında gerçekleĢen günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması 

üzerinden. 

 

 1.4.4  Halka arz tutarı: 

 

Yapılacak sermaye artırımı ile 62.871.336 TL nominal değerli pay ihraç edilecektir. 

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine arz 

edilecektir. Bu tutar ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen Ģekilde kamuya 

açıklanacaktır. 

 

1.4.5 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:  

 

Halka arz süresi [3] iĢ günüdür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, ihraç edilecek 

hisselerin kayda alınmasını ve yeni pay alma haklarının kullanılmasını takiben 

yapılması planlanmaktadır. 

 

 

1.5 SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliĢkin özet veriler ve bunlara iliĢkin 

önemli değiĢiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu 

 

 

  

Bağımsız  
Denetimden  

Geçmemiş Konsolide Olmayan 
(Bin TL) 

 
 

Bağımsız Denetimden Geçmiş 
 Konsolide Olmayan (Bin TL) 

Tesco Kipa UFRS Gelir 
Tablosu Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 
2011 % 

29 Mayıs 
2010 % 

28 Şubat 
2011 % 

28 Şubat 
2010 % 

28 Şubat 
2009 % 

Net Satışlar 464.422 100% 395.411 100% 1.783.200 100% 1.552.604 100% 1.424.884 100% 

Satışların Maliyeti (342.937) -74% (301.842) -76% (1.300.402) -73% (1.144.229) -74% (1.052.793) -74% 

Brüt Kar 121.485 26% 93.569 24% 482.798 27% 408.375 26% 372.091 26% 

Faaliyet Giderleri (128.842) -28% (105.494) -27% (470.976) -26% (411.701) -27% (373.873) -26% 

Diğer Gelir / (Gider)  473 0% 183 0% 90 0% (918) 0% (2.415) 0% 

Faaliyet Karı (6.884) -1% (11.742) -3% 11.912 1% (4.244) 0% (4.197) 0% 

Diğer Finansal Gelir / 
(Gider) (12.230) -3% (9.170) -2% (40.004) -2% (38.151) -2% (73.161) -5% 

Ertelenmiş vergi 
gelir/gideri  502 0% 2.037 1% 15.505 1% (10.644) -1% 12.770 1% 

Dönem Karı (18.612) -4% (18.875) -5% (12.587) -1% (53.039) -3% (64.588) -5% 

VAFÖK 14.065 3% 6.272 2% 87.755 5% 58.507 4% 47.289 3% 
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Tesco Kipa UFRS 
Bilanço Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 
2011    

28 Şubat 
2011  

28 Şubat 
2010  

28 Şubat 
2009  

Dönen Varlıklar 303.004 18%   271.382 16% 263.428 17%       229.306 16% 

Duran Varlıklar 1.407.476 82%   1.420.703 84% 1.284.705 83% 1.234.311 84% 

Toplam Varlıklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 

Kısa Vadeli 
Yükümlülükler 633.588 37%   596.412 35% 442.014 29% 305.528 21% 

Uzun Vadeli 
Yükümlülükler 657.111 38%   657.280 39% 655.139 42% 654.070 45% 

Toplam Yükümlülükler 1.290.699 75%   1.253.692 74% 1.097.153 71% 959.598 66% 

Özkaynaklar 419.781 25%   438.393 26% 450.980 29% 504.019 34% 

Toplam Kaynaklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 

 

1.6 Ġhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit giriĢinin kullanım 

yerleri 

 

Halka arzdan elde edilen tutar, hipermarket arazisi alınması ve kiralanması, yeni mağazaların inĢaası 

ve ekspres mağaza kiralanması gibi yapılmakta olan yatırımların finansmanında, diğer operasyonel 

nakit ihtiyaçlarında ve mevcut kısa vadeli iliĢkili taraf ve üçüncü kiĢilere olan finansal borçların geri 

ödenmesinde kullanılacaktır. 

 

Sermaye artıĢ sürecimiz kapsamında ana ortağımız Tesco PLC, ġirketimize olan sermaye borcunun 

110.000.000 TL‟lik kısmını, ġirketimize sağlamıĢ bulunduğu 110.000.000 TL‟lik (60.000.000 TL ve 

50.000.000 TL tutarındaki iki kredi) borca saydırmak suretiyle karĢılayacak olup, bu iĢlemin 

gerçekleĢtirilebilmesi için, halihazırda grup Ģirketlerimizden Tesco Stores Ltd‟ye olan anılan 

kapsamdaki borçlar ana ortağımız Tesco PLC‟ye devredilecek ve süreç bunu takiben yukarıda 

açıklandığı Ģekliyle tamamlanacaktır.  

 

Ġlgili borca saydırma iĢleminden sonra kalan fon giriĢinin tamamı nakit fon giriĢi Ģeklinde 

gerçekleĢtirilecek ve ilgili tutarlar, mevcut finansal borçlarımınızın (160.000.000 TL BNP Paribas ve 

giriĢ tarihi itibariyle mevcut olacak diğer yurtiçi finansal borçlar) kapatılmasını takiben öncelikli 

olarak sabit kıymet yatırımlarının finansmanında ve bunu takiben operasyonel nakit ihtiyaçlarımızın 

karĢılanması amacı ile kullanılacaktır. 

 

ġirketimizin bahse konu sermaye artıĢı kapsamda  elde edeceği yaklaĢık 530.000.000 TL‟lik nakit 

giriĢi, yukarıda açıklanan borçlara mahsup edilme iĢleminden sonra, Ekim 2011 ve ġubat 2012 

dönemleri arasında gerçekleĢtirilecek olan, hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi ile ekspres formatlarında 

açılacak yeni yatırımların finansmanında ve bunu takiben operasyonel nakit ihtiyaçlarımızın 

karĢılanması amacı ile kullanılacaktır. ġirketimiz, bahse konu yatırım planları çerçevesinde gerekli 

olan nakit ihtiyacını anılan sermaye artırım süreci sonunda elde edilecek nakit ile karĢılayacak olup, 

devam eden süreçte ġirket faaliyetleri kapsamında ortaya çıkacak nakit ihtiyaçları ise, ġirket 

politikaları çerçevesinde yürürlükteki mevzuat ve imkanlar gözetilerek yabancı kaynak veya 

özkaynak kullanımı suretiyle karĢılanacaktır. 

 

1.7 Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle dönen varlıklarında bir önceki döneme göre artıĢ 

gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ özellikle, ġirket‟in satıĢ hacmindeki büyümeyle birlikte, stok 

tutarlarındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır. 
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ġirket‟in son üç yıl itibariyle sabit kıymetlerinde artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ özellikle, ġirket‟in 

yeni mağazalar açmak suretiyle yapmıĢ olduğu yatırımlar kapsamındaki sabit kıymet edinimlerinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in ara dönem itibariyle sabit kıymetlerinde bir önceki döneme göre azalıĢ gözlenmektedir. 

Ġlgili azalıĢ, ġirket‟in maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının amortisman ve itfa paylarının 

etkisinden ve bir  önceki döneme göre sabit kıymet yatırımının daha az gerçekleĢmesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinde bir önceki döneme 

göre artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ özellikle, ġirket‟in operasyonel anlamda hacminin 

büyümesiyle birlikte ticari borçlarındaki ve operasyonel ihtiyaçlar ve yatırımlar için kullandığı 

kredilerdeki artıĢtan kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle uzun vadeli yükümlülüklerinde bir önceki döneme 

göre önemli bir değiĢiklik gözlenmemektedir.  

 

ġirket net satıĢları 1 Mart 2011 - 29 Mayıs 2011  hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %17 artıĢ göstererek 464.422 BinTL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirket net satıĢları 1 Mart 2010 - 28 ġubat 2011  hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %15 artıĢ göstererek 1.783.200 BinTL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirket satıĢları 1 Mart 2009 – 28 ġubat 2010  hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%9 artıĢ göstererek 1.552.604 Bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. SatıĢların tamamı yurtiçi satıĢlardan 

oluĢmaktadır.  

 

ġirket satıĢları 1 Mart 2008 – 28 ġubat 2009  hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine gore 

%23 artıĢ göstererek 1.424.884 Bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. SatıĢların tamamı yurtiçi satıĢlardan 

oluĢmaktadır.  

 

Anılan dönemler itibariyle ġirket‟in satıĢ gelirlerinde meydana gelen artıĢlar, yeni açılan 

mağazaların etkisi ve mevcut mağazalardaki satıĢ artıĢlarından kaynaklanmaktadır. 

 

1.8 Personel hakkında bilgi 

 

ġirket‟in 15 Ağustos 2011 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8.992‟dir. 

ġirket personelinin coğrafi bölgelere göre dağılımı aĢağıdaki gibidir. 

 

BÖLGELER 

01.03.2009-
28.02.2010  
ORTALAMA 

PERSONEL SAYISI 

01.03.2010-
28.02.2011  
ORTALAMA 

PERSONEL SAYISI 

01.03.2011-
29.05.2011  
ORTALAMA 

PERSONEL SAYISI 

15.08.2011 
ORTALAMA 

PERSONEL SAYISI 

Akdeniz Bölgesi 443 504 595 672 

Ege Bölgesi 4.230 4.402 4.405 4.979 

İç Anadolu Bölgesi 602 769 716 809 

Marmara Bölgesi 1.801 2.327 2.240 2.532 

Toplam 7.076 8.002 7.956 8.992 
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ġirketimiz çalıĢanları fiili çalıĢmaya baĢlamadan önce insan kaynakları birimimiz tarafından 

kapsamlı eğitim süreçlerine tabi tutulurlar. Genel merkezde ve operasyonel alanlarda görev yapan 

personelimiz bu kapsamda gerek iĢe baĢlama öncesi gerekse de çalıĢma süreleri boyunca çeĢitli 

mesleki ve/veya kiĢisel geliĢim eğitimlerine tabi tutulurlar. 

 

1.9 Ortaklık yapısı ve iliĢkili taraf iĢlemleri hakkında bilgiler 

 

1.9.1 Ortaklık Yapısı 

 

ġirket‟in 10 Ağustos 2011 Genel Kurul ve 15 Ağustos 2011 tarihleri itibariyle sermaye yapısı 

aĢağıdaki gibidir: 

 
Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ Son Genel Kurul  

13/04/2011 

Son Durum 15/08/2011 

Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) 

Tesco PLC 103.891.292 92,92 103.891.292 92,92 

Diğer (Halka Açık) 7.919.372 7,08 7.919.9372 7,08 

TOPLAM 111.810.664 100,00 111.810.664 100,00 

 

Ġzahnamenin hazırlandığı tarih itibariyle ġirket‟in sermayesi 111.810.664 TL olup her biri 1 TL 

değerinde 111.810.664 adet paya bölünmüĢtür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıĢtır. ġirket‟in 

kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL‟dir. 

 

1.9.2 ĠliĢkili taraf iĢlemleri 

 

ġirket‟in 29 Mayıs 2011 ara dönem ve 28 ġubat 2011-2010-2009 yıl sonları itibariyle iliĢkili taraflar 

ile ilgili iĢlemlerin içeriği ve bakiyeleri http://www.kap.gov.tr adresinde ġirket‟in finansal tablo ve 

dipnot açıklamalarında belirtilmiĢtir.  

 

Son açıklanan finansal tablo ve  dipnotlarda, iliĢkili Ģirketler ile ilgili iĢlemlerimizin içeriğinde 

önemli bir değiĢiklik bulunmamaktadır. 

 

1.10 Ġhraca ve borsada iĢlem görmeye iliĢkin bilgiler (satıĢ ve dağıtım esasları, 

mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb) 

 

SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: 

Pay Nama/Hamiline 
Bir Payın 

Nominal 
Pay Nominal Değerleri 

Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Toplamı (TL) 

B Hamiline 1,00 TL 62.871.336 62.871.336 

    Toplam 62.871.336 62.871.336 

 

Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı,  iĢ adresleri ve bir payın 

satın alma fiyatı:  

 

http://www.kap.gov.tr/
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Tüzel KiĢi Adı: Tesco Public Limited Company 

ĠĢ Adresi: New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL ĠNGĠLTERE 

Bir Payın Satın Alma Fiyatı: 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL‟de az olmamak üzere 

Halka arz süresinin sonundaki üç iĢlem gününde borsa birinci el pazarında gerçekleĢen günlük 

ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden. 

 
Halka arz tutarı: Yapılacak sermaye artırımı ile 62.871.336 TL nominal değerli pay ihraç 

edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine arz 

edilecektir. Bu tutar ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen Ģekilde kamuya açıklanacaktır. 

 
Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Halka arz süresi 3 iĢ günüdür. Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından, ihraç edilecek hisselerin kayda alınmasını ve yeni pay alma haklarının 

kullanılmasını takiben yapılması planlanmaktadır. 

 

1.11 Ek bilgiler (sermaye tutarı, esas sözleĢmenin önemli hükümleri, incelemeye açık 

belgeler). 
 

ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 21.04.1999 tarih ve 38/454 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye 

Sistemine geçmiĢtir. Bu bağlamda Ana SözleĢmesinin 6. maddesine göre, 200.000.000  TL Kayıtlı 

Sermaye tavanı içinde 111.810.664 TL tutarındaki çıkarılmıĢ sermayemizin; tamamı mevcut 

ortaklarımızdan nakden karĢılanmak suretiyle 62.871.336 TL (%56,23018) artırılarak 174.682.000 

TL‟ye çıkarılmasına karar verilmiĢtir. 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” baĢlıklı 9. maddesi uyarınca; 

“Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre 

hissedarlar arasından seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 

yürütülür.  

Yönetim Kurulu Üyelerinin beş adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği 

adaylar arasından seçilir. 

Yönetim Kurulu’nun görev yapması sırasında herhangi bir nedenle bir üyelik açıldığı takdirde 

T.T.K’nın 315.maddesi gereğince ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim 

Kurulu tarafından yeni bir üye seçilecektir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri 

yeniden seçilebilirler.  

Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Görev Bölümü” baĢlıklı 10. maddesi uyarınca; 

“Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimlerini izleyen günde yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve bir 

başkan vekili seçerler.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Toplantıları” baĢlıklı 11. maddesi uyarınca; 

“Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın daveti 

üzerine toplanır. 

Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek 

hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az beş (5) İş Günü önce 

faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir. İvedilik arz eden veya olağanüstü 

hallerde işbu maddede belirtilen davet sürelerine bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu toplanabilir. 

Yönetim Kurulu’nun en az üç ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantı şirket merkezinde ya da 

toplantı davetiyesinde belirtilen başka bir yerde yapılabilir.” 
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Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Görevleri ve Huzur Hakkı” baĢlıklı 12. maddesi uyarınca; 

“Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her 

türlü bağlantıların ve işlerin yapılmasında, tam yetkiye sahiptir. Üyelere ödenecek huzur hakkı 

Genel Kurul tarafından belirlenir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “ġirketin Temsil ve Ġlzamı” baĢlıklı 13. maddesi uyarınca; 

“Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin 

yürütülmesi için sahip olduğu yetkilerin tamamını ya da bir kısmını kendi üyelerine, Yürütme Kurulu 

üyelerine ya da pay sahibi olmaları aranmayan üçüncü şahıslar arasından belirleyeceği bir veya 

birden fazla yönetici müdüre devredebilir.  

Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve akdolunacak sözleşmelerin 

şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişinin veya 

kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı 

zorunludur.” 

Esas SözleĢme‟nin “Yürütme Kurulu” baĢlıklı 14. maddesi uyarınca; 

“Şirketin idare, işletme ve temsili, Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerden oluşan Yürütme 

Kurulu’nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, gerekli ve uygun gördüğü sayıda kişiyi Yürütme 

Kurulu üyeliğine atamaya yetkilidir. Yürütme Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

başkanlık eder. Yürütme Kurulu üyelerinin ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olmaları aranmaz. 

 

Kanunlar uyarınca Yönetim Kurulu’na verilmiş ve Yönetim Kurulu’nca bizzat gerçekleştirilmesi 

gereken zorunlu görevler dışında, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 318. ve 319. 

maddeleri çerçevesinde şirketi idare, işletme, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve sorumlulukları 

Yürütme Kurulu’na devreder. 

 

Yürütme Kurulu her hafta toplanır ve mali hesaplara ek olarak Yönetim Kurulu tarafından zaman 

zaman istenebilecek raporları Yönetim Kurulu’na sunar.  

 

Yürütme Kurulu kararlarının geçerli olması için toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun müspet 

oyu gereklidir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Murakıplar” baĢlıklı 16. maddesi uyarınca; 

“Genel Kurul, en fazla üç yıl için (3) adet murakıp seçer. Türk Ticaret Kanunu Madde 474/3 fıkrası 

hükümleri saklıdır. Murakıplardan iki (2) adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından 

gösterilecek adaylar arasından seçilir.  

 

Murakıplık görevinin herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 

351.maddesi hükmü uygulanır.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Murakıpların Görevi ve Ücreti” baĢlıklı 17. maddesi uyarınca; 

“Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353. ve 357. maddelerinde yazılı görevleri yaparlar.  

 

Murakıpların ücretleri Genel Kurulca tesbit edilir.” 

 

Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümler hakkında detaylı bilgi Esas SözleĢmede yer 

almaktadır.   
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2. RĠSK FAKTÖRLERĠ  

 

2.1. Ortaklığa ve Ġçinde Bulunduğu Sektöre ĠliĢkin Riskler: 
 

 

ġirket, faaliyetlerinden ötürü, kur ve faiz oranı risklerinden oluĢan piyasa riskine,  kredi riskine ve 

likidite riskine maruz kalmaktadır. 

 

- ġirket faaliyetlerine iliĢkin yasal düzenlemelerde mevzuat değiĢiklikleri olması sebebiyle, 

ġirket bu düzenlemelere uyum çerçevesinde öngörülemeyen önemli ek vergi ve benzeri 

maliyetlere  katlanılabilir ve bunun sonucunda ġirket‟in mali durum ve faaliyetleri veya 

hedeflenen büyüme tahminleri olumsuz etkilenebilir. 

 

- AlıĢveriĢ Merkezleri Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Taslak Kanun‟da yer alan 

düzenlemelerin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde sektörde faaliyet gösteren tüm 

Ģirketlerin kısa ve uzun vadeli yatırım planları ve mevcut çalıĢma Ģekilleri bu durumdan 

etkilenebilecektir. 

 

AlıĢveriĢ Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun Taslağı, yeni 

mağazaların planlanma ve izin sürecine ek bir kademe getirmekte ve mağazanın bulunacağı 

yerin,  büyük ölçekli mağaza veya alıĢveriĢ merkezi kurmaya uygun olup olmadığının, 

muğlak ve üstü kapalı kriterlere göre değerlendirileceği yeni bir aĢama ihdas etmektedir. 

Taslak Kanun‟da teklif edilen izin Ģartları yalnızca büyük ölçekli mağazalar için 

düzenlenmiĢtir. Söz konusu izin Ģartlarının yürürlüğe girmesi halinde, büyük mağazaların 

kuruluĢları çeĢitli zorluklara ve karmaĢaya açık olacak ve bu durum yatırımları 

etkileyecektir. Taslak Kanun‟da yer alan kuruluĢ hükümleri özellikle sürecin karmaĢıklığını 

artıracak, karar almayı yavaĢlatacak ve – Taslak Kanun‟un teklif edilen diğer hükümleri ile 

beraber düĢünüldüğünde – gayrimenkul fiyatları ve kira maliyetlerini yapay olarak 

artıracaktır. Ayrıca, Taslak Kanun‟a göre, alıĢveriĢ merkezleri, büyük mağazalar ve zincir 

mağazalar Pazar günleri saat 18.00‟e kadar çalıĢabilecektir. Ġlgili Kanun Taslağı‟nın anılan 

düzenlemeleri içerecek Ģekilde kabulu halinde, sektörde faaliyet gösteren ġirketlerin 

operasyonel süreçleri ve finansal pozisyonları bu düzenlemelerden etkilenebilecektir. 

  

- 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 1530‟uncu maddesi ile getirilen düzenleme ile, bir kısım ticari alımlarda ödeme 

süresine yasal tahdit getirilmiĢ ve bu alımlar yönünden sözkonusu sürenin 60 günü 

geçemeyeceği öngörülmüĢtür. Bu durum ödeme süresi 60 günden yüksek olan alımları 

etkileyecektir. 
 

- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ġthalat 

Rejimi Kararına iliĢkin 24 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıĢ olan ek karar 

çerçevesinde, ġirketimizin ithalatını gerçekleĢtirerek mağazalarında satıĢa arz ettiği bir kısım 

tekstil ürünleri için  ilave gümrük vergisi ödeme yükümlülüğü getirilmiĢtir. 

 

- Rekabet Kurumu tarafından “Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektör Ġncelemesi Ön 

Raporu” ile duyurulan çalıĢma kapsamında, hızlı tüketim ürünleri üretici/tedarikçilerinin ne 

gibi rekabet sorunları ile karĢı karĢıya olduğunun belirlenmesi, tedarik zincirinin hangi 

bölümünde ne tür piyasa aksaklıklarının var olduğunun tespiti ile sektörde âdil ve etkin 

rekabet ortamının sağlanması yönünde alınabilecek tedbirlerin ortaya konması amacıyla bir 

sektör incelemesi yürütülmekte olup, inceleme sonunda Kurum‟un vereceği öneriler 
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çerçevesinde sektörde faaliyet gösteren Ģirketlere yeni hukuki yükümlülükler 

getirilebilecektir. 
 

- Diğer olası risk faktörlerine bakıldığında, 
 

BiliĢim sistemlerindeki olası bir aksaklık veya yaĢanabilecek herhangi bir sistemsel sorun ġirket‟in 

operasyonel faaliyetlerinin kısmen veya tamamen duraksamasına yol açabilir. 

 

Büyüme hedeflerine ulaĢmak için yeni mağaza alanlarının istenilen süreler içerisinde 

belirlenmesinde zorluklarla karĢılaĢılabilir. 

 

Tütün ve Alkol ürünlerinin satıĢından önemli gelir elde edilmektedir, bu nedenle bu ürünlerin 

satıĢını düĢürebilecek her türlü değiĢiklik, faaliyetler ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etki 

yaratabilir. 

 

ġirket „in gelecekteki baĢarısı üst düzey yönetiminin deneyim ve uzmanlığına bağlıdır. 

 

Gıda ürünlerinin satıĢından önemli gelir elde edilmektedir, bu nedenle bu ürünlerin satıĢlarının 

düĢmesine neden olabilecek her türlü salgın hastalık ve doğal afetler gibi süreçler (örneğin geçmiĢ 

dönemlerde yaĢanılan kuĢ giribi ve domuz gribi gibi salgın vakaları) faaliyetler ve faaliyet sonuçları 

üzerinde olumsuz etki yaratabilir. 

 

Tedarikçiler ile iliĢkilerde meydana gelebilecek olağandıĢı değiĢimler faaliyetleri etkileyebilir. 

 

Kredi ve Faiz riski  
Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi 

nedeniyle ġirket‟e finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. 

 

ġirket‟in 29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 224.730.000 TL tutarındaki kısa vadeli banka kredilerinin 

ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %7,23‟tür. Kısa vadeli faizsiz spot kredilerin vadeleri 3 gün olup 

spot dıĢındaki faizli kredilerin vadeleri ise 3 aydır. Ayrıca ġirket‟in 29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 

Tesco Stores Ltd.‟ye olan borçları, söz konusu Ģirketten alınan, sırasıyla vadeleri 1 Nisan 2013 ve 31 

Mart 2020 olan, 60.000.000 TL ve 50.000.000 TL‟ lik kredilerin ana paraları ile 2.685.000 TL 

tutarındaki faiz tahakkuklarından oluĢmaktadır. Bu kredilerin faiz oranı ise %10,21‟dir. 

 

ġirket, faiz oranlarındaki değiĢmelerin faiz unsuru taĢıyan varlık ve yükümlülükler üzerindeki 

etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir. ġirket‟in faiz riski banka kredilerinden 

ve iliĢkili taraflardan alınan finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.  

 

YaĢanabilecek olası bir ekonomik kriz ve bunu takiben operasyonel ve ticari süreçlerde 

yaĢanabilecek aksaklıklar ġirket‟i olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

 

 Likidite riski  
 
Sahip olunan varlıkların nakit talebini karĢılayamaması riski likidite riskidir. Bu risk özellikle nakde 

ihtiyaç duyulduğu zaman varlıkların satılamaması ve paraya çevrilememesinden kaynaklanmaktadır.  

 

ġirketimizin sahip olduğu mağaza ve alıĢveriĢ merkezleri ile devam etmekte olan sabit kıymet 

yatırımlarının paraya çevrilmesi nispeten zordur. Ayrıca, gayrimenkul yatırımları ve devirleri 

oldukça fazla evrak iĢi gerektirdiğinden kolaylıkla satılamamaktadır. Gayrimenkullerin zaman 
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zaman teminat olarak gösterilmesi de elden çıkartılması sürecini zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca 

gayrimenkul sektörünün genel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesi sebebiyle gerektiğinde arzu 

edilen fiyatlarla satıĢ gerçekleĢmeyebilir. Dolayısıyla, ġirket‟in herhangi olağanüstü bir nedenle kısa 

süre içerisinde gayrimenkullerini tasfiye etmesi gerektiği takdirde, bu gayrimenkuller avantajlı 

koĢullarda satılamayabilir.  

 

AĢağıdaki tablo, ġirket‟in türev niteliğinde olmayan  finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en 

erken tarihler esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler 

aĢağıdaki tabloya dahil edilmiĢtir.  

 

 

29.05.2011 (Bin TL)             

SözleĢme uyarınca vadeler Defter Değeri 

SözleĢme 

uyarınca nakit 

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV) 

3 aydan 

kısa (I) 

3-12  

ay arası (II) 

1-5  

yıl arası (II) 

1-50 yıl  

arası (III) 

Türev olmayan finansal 

yükümlülükler 
            

Finansal borçlar 

           

224.730  
               226.523           226.523                   -    

                 -

    

                  -

    

Ticari borçlar 

           

258.233  
               259.110           258.416                 694  

                 -

    

                  -

    

Diğer borçlar 

           

766.486  
               769.636               3.801          115.835  

                 -

    
        650.000  

  
       1.249.449              1.255.269           488.740          116.529  

                 -

    
        650.000  

 

 Kur riski  
 
ġirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL‟ye çevrilmesinden dolayı kur 

değiĢiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. ġirket baĢlıca ABD Doları, Euro ve 

Ġngiliz Sterlini cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

ġirketimizin yabancı para pozisyonu aĢağıdaki gibidir: 

 

  29.May.11 28.ġub.11 28.ġub.10 

 
Bin TL 

KarĢılığı        

Bin TL 

KarĢılığı        

Bin TL 

KarĢılığı        

  

(Fonksiyonel 

para birimi) 

      

(Fonksiyonel 

para birimi) 

    

Ġngiliz 

Sterlini 

(Fonksiyonel 

para birimi) 

   

Ġngiliz 

Sterlini   

ABD 

Doları Euro GBP 

ABD 

Doları Euro 

ABD  
Euro Doları 

Ticari Alacak 618 

           

-    

             

-    235 79 

               

-  36 

                    

-  604.000 

               

-  

               

-  258 

Parasal finansal 

varlıklar   654 85 67 139 1.376 229 55 348 1.331 291 143 250 

Ticari Borçlar 817 22 4 293 3.697 3 20 1.425 2.215 73 9 890 

Net yabancı para varlık 

yükümlülük pozisyonu 618 73 127 81 (2.242) 226 71 (1.077) (280) 218 134 (382) 

 

2.2. Ġhraç Edilen Paylara ĠliĢkin Riskler:  

 

Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar, yeni pay alma haklarının kullanılmasında “İMKB”’deki 

işlem fiyatının üzerinde  primli satışa sunulması nedeniyle ana ortak dışındaki ortakların rüçhan 

hakkı kullanımı sınırlı olabilecektir. Rüçhan hakkı kullanımından beklenen getiri, alternatif 
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getirilerin altında kalabilir. Ortaklığın 29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 132.242.000 TL geçmiş yıllar 

zararı ve 18.612.000 TL dönem zararı mahsup edilinceye kadar kar payı dağıtımı yapılamayabilir; 

hatta dağıtılabilir dönem karı oluşsa dahi, Sermaye Piyasası Mevzuatının zorunlu tuttuğu haller 

hariç, kamuya açıklanan “Kar Dağıtım Politikası” kapsamında kar dağıtımı yapılamayabilir. 

Faaliyetler sonucunda zarar oluşması da ihtimal dahilindedir. Rüçhan hakkı kullanımından elde 

edilen hisse senetleri ile (A Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin yönetim kurulu üyelerinin 

çoğunluğunun seçiminde imtiyazı olması sebebiyle) yönetime katılamayabilirler. Diğer taraftan, pay 

sahipleri, tasfiye sonucunda bakiye kalması halinde, sözkonusu tasfiye bakiyesine payları oranında 

iştirak ederler. Ortaklığın tasfiyesi halinde ancak diğer tüm alacaklıklara gerekli ödemeler 

yapıldıktan sonra pay sahiplerine ödeme yapılabilir. 

 
2.3. Diğer Riskler 

Ekonomik riskler ve istikrarsızlık gelecekte faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçları 

olumsuz etkileyebilir 

Şirket faaliyetlerinin tümü Türkiye’de yürütülmektedir. Bu sebepten dolayı Şirket’in faaliyetlerinin 

başarısı Türkiye’de hakim olan ekonomik faktörlere bağlı olmakla birlikte Türkiye ekonomisinde 

yaşanabilecek herhangi bir düşüş Şirket faaliyetlerini, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz 

etkileyebilir. 

 

Global ekonomik belirsizlik döneminde, Türkiye’nin cari hesap açığının devamlı büyümesi, Türk 

Lirası’nın ani ayarlamaya tabi tutulmasına yol açabilir ve bunun sonucunda enflasyon artabilir. 

Bugüne kadar Türkiye’nin cari açığı büyük ölçüde, kısa vadeli yabancı borçlanmalar ile finanse 

edilmiştir. Global finansal piyasalardaki olumsuz eğilimin devam etmesi halinde bu durum 

Türkiye’nin bütçe açığının finansmanını olumsuz etkileyebilir ve bunun sonucunda Türk 

ekonomisindeki dalgalanma artabilir. Bu durum faaliyetler, mali durum ve faaliyet sonuçlarını 

olumsuz etkileyebilir. 

Siyasi gelişmeler, gelecekteki faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz 

etkileyebilir 

Politik partiler arasındaki uyuşmazlıklar da dahil siyasi ortamdaki olumsuz her türlü değişik mali 

durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. 

AB üyeliğine ilişkin belirsizlikler faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir 

Türkiye’nin, AB üyesi olması için gerekli kriterleri karşılayabileceği, müzakerelerin başarı ile 

sonuçlanacağı veya AB’nin Türkiye’nin adaylığına ilişkin mevcut yaklaşımını sürdüreceği 

konusunda bir güvence bulunmamaktadır. Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin belirsizlikler Türk 

ekonomisini genel olarak etkileyebilir ve bu durum faaliyetler, mali durum ve faaliyet sonuçlarını 

olumsuz etkileyebilir. 

Enflasyon seviyesi, faaliyetleri, mali durumu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir 

Türkiye’deki enflasyon seviyesi önemli ölçüde dalgalandığı takdirde, faaliyetler, mali durum ve 

faaliyet sonuçları, payların piyasa değeriyle beraber olumsuz etkilenebilir. Ayrıca, Hükümet 

tarafından enflasyonun  kontrol edilmesi için önerilen bazı tasarruf önlemlerinin uygulanması Türk 

ekonomisi üzerinde ve Türk hisselerinin değeri üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Son yıllarda 

enflasyon oranı düşmüş olmasına karşın,  mevcut ekonomi politikalarına devam edilmemesi veya bu 

politikaların yürürlükten kalkması durumunda tersine dönmeyeceği konusunda bir güvence 

verilememektedir. 

Cari açık, döviz kurlarına müdahaleye, enflasyona ve ekonomide dalgalanmalara sebep olabilir 

Cari açıktaki büyüme ve dış kaynaklı finansman ihtiyacının artması, kur istikrarı konusunda bazı 

ekonomistlerde endişeler doğurmaktadır. İçinde bulunulan küresel ekonomik belirsizlik döneminde, 

cari açığın sürekli büyümesi, Türk Lirası’na müdahalelere ve sonuç olarak enflasyon artışına sebep 

olabilir. Küresel ekonomik durumdaki olumsuz gelişmelerin devam etmesi durumunda, cari açığın 

dış kaynaklarla finanse edilmesi zorlaşabilir ve bu durum ekonomide dalgalanmalara sebep olabilir. 
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3. ORTAKLIK HAKKINDA BĠLGĠLER  

 

3.1. Tanıtıcı Bilgiler 

 
Ticaret Unvanı   : Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda 

Sanayi Anonim ġirketi 

Merkez Adresi  : Yeni Havaalanı Caddesi No: 40 35610 Çiğli-Ġzmir 

Fiili Yönetim Adresi : Yeni Havaalanı Caddesi No: 40 35610 Çiğli-Ġzmir 

Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili 

Memurluğu  

: Ġzmir Ticaret Sicil Memurluğu 

Ticaret Sicil Numarası  : 112013 K-5372 

Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 17.08.1992 

Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz 

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : T.C. Kanunları 

Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve 

Faaliyet Konusu  

: ġirket, Esas SözleĢmesi’nin “Amaç ve Konu” baĢlıklı 

3. maddesinin (a), (b), (c) ve (d)fıkraları uyarınca,  

“a- Hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve 

tesisler ile bu tesislerle birlikte veya mustakilen 

akaryakıt satış ve servis istasyonları mahallerinin 

kurulması, işletilmesi, 

 b- Sınai, zirai ve ticari her cins mamul malların ve 

ürünlerin alımı, satımı, pazarlanması, taşınması, 

nakliyesi.  

c- (b) bendinde yazılı malların ve ürünlerin imali, 

üretimi, ambalajlanması, paketlenmesi.  

d- (b) ve (c) bendleri kapsamları içinde depo, özel 

antrepo, imalathane, paketleme, ambalaj-lama, 

pazarlama tesisleri kurulması, işletilmesi.” ile 

ilgilenir. Söz konusu maddenin tamamı ekte bulunan 

Esas SözleĢme‟de yer almaktadır.  

Telefon ve Faks Numaraları  : 0232-398 8888 (Dahili 5354) / 0232-398 53 50 

Ġnternet Adresi : www.kipa.com.tr  

Bilinen Ortak Sayısı : 15 Ağustos 2011 itibari ile 7000 – 7500 kiĢi 

aralığındadır.* 

*ġirket payları ĠMKB‟de iĢlem gördüğünden kiĢi sayısı değiĢkenlik gösterebilmektedir. 

 

3.2. Ortaklığın Tarihçesi ve GeliĢimi  
Tesco grubu 2003 yılının Kasım ayında Kipa marketler zincirini yaklaĢık 75 milyon Ġngiliz Sterlini 

karĢılığında satın almıĢtır. Satın alma sonrası ġirket‟in ismi Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve 

Gıda Sanayi A.ġ. olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu değiĢiklik Ġzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü‟ne 17 ġubat 

2004 tarihinde tescil edilmiĢ, 23 ġubat 2004 tarih ve 5992 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edilmiĢtir. 

 

Satın alma döneminde Kipa, tamamı Ege Bölgesi‟nde (Ġzmir‟de 4 ve Denizli‟de 1) bulunan 5 

hipermarket ve Ġzmir‟de bulunan 2 akaryakıt istasyonu ile faaliyetini sürdürmekte iken, 29 Mayıs 

2011 tarihi itibariyle 47 hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi (28 ġubat 2010: 46), 76 ekspres market 

(28 ġubat 2011: 75) ve 3 akaryakıt istasyonuyla (28 ġubat 2011: 3) toplam 305.599 m² (28 ġubat 

2011: 297.842 m²) satıĢ alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca, ġirket faaliyet konuları arasına 

elektrik üretiminin eklenmesini sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın onaylarını müteakiben, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‟ndan 

otoprodüktör lisansı almıĢ ve 4 Mayıs 2009 tarihi itibariyle elektrik üretimine baĢlamıĢtır. 
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AĢağıda Tesco Kipa‟nın tarihçesindeki önemli satırbaĢları yer almaktadır: 

 

1992 17 Ağustos 1992‟de Kipa Ġzmir‟de kuruldu 

1994 
Ġlk mağaza Ġzmir Bornova‟da açıldı ve aynı yerde 1 akaryakıt istasyonu 

açıldı 

1997 Kipa hisseleri ĠMKB‟de halka arz edildi 

1999 – 2001 

Tamamı Ege Bölgesi‟nde bulunan 4 yeni mağaza  açıldı; Çiğli (1999), 

Gaziemir (2000), Denizli (2001) ve Balçova (2001). Çiğli mağazası ile 

aynı yerde 1 akaryakıt istasyonu açıldı(1999). 

2003 Kasım 2003‟te Tesco grubu Kipa‟yı satın aldı  

2004 ġubat 2004‟te ġirket‟in ismi Tesco Kipa olarak değiĢtirildi 

2005 Haziran 2005‟te Tesco Kipa adı altında ilk mağaza Bodrum‟da açıldı 

2006 
Ocak 2006‟da Ege Bölgesi dıĢındaki ilk mağazalar açıldı;  Çanakkale ve 

Antalya mağazaları  

2006 

Ġlk ekspres formatlı mağaza “Kipa Ekspres” Ġzmir‟de açıldı. Aynı yıl 

içerisinde toplam 7 hipermarket ve 13 ekspres mağazanın daha açılıĢı 

gerçekleĢtirildi 

2007 
Ġzmir Torbalı‟da 240 bin metrekare alanda kurulan ilk dağıtım 

merkezinin 41 bin metrekarelik bölümü hizmete girdi 

2007 
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilk adım Marmaris 

mağazasının satıĢa baĢlaması  ile atıldı 

2007 12 adet hipermarket ve 21 adet ekspres mağazanın açılıĢı yapıldı 

2007 
Ocak 2007‟de açılan Antalya Doğugarajı Ekspres mağazası Temmuz 

2007‟de kapatıldı. Tesco Kipa‟nın kapanan ilk mağazasıdır. 

2008 

ġubat  2008 itibariyle 26 hipermarket, 40 ekspres mağaza, 2 akaryakıt 

istasyonu ve 1 dağıtım merkezi olmak üzere 172,654 metrekare satıĢ 

alanında faaliyet gösterilmeye baĢlandı 

2008 
8 adet Hipermarket, 3 adet Süpermarket ve 24 Ekspres mağaza açılıĢı 

yapıldı 

2008 
Ekim 2007 tarihinde açılan Ġzmir Buca Evka1 Ekspres mağazası 17 

Mayıs 2008 tarihinde kapatıldı 

2009 ġubat 2009 sonuna kadar 1 adet ekspres mağaza açılıĢı yapıldı 

2009 
2008 yılının muhtelif tarihlerinde açılan Bursa‟daki 8 Ekspres mağaza 

Ocak 2009‟da kapatıldı 

2009 
2008 yılının muhtelif tarihlerinde açılan Ġzmir‟deki 2 Ekspres mağaza  

Ocak 2009 tarihinde kapatıldı 

2009 

2009 ġubat  sonu itibariyle 33 hipermarket, 63 ekspres mağaza, 2 

akaryakıt istasyonu ve 1 dağıtım merkezi olmak üzere 223,854 

metrekare satıĢ alanında faaliyet gösterilmeye baĢlandı 

2010 2010 ġubat  sonu itibariyle 37 hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi  
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(28 ġubat 2009: 33), 68 ekspres market (28 ġubat 2009: 63) ve 2 

akaryakıt istasyonuyla (28 ġubat 2009: 2) toplam 248.974 m² (28 ġubat 

2009: 223.854 m²) satıĢ alanında faaliyet gösterilmeye baĢlandı.  

2010 

ġirket faaliyet konuları arasına elektrik üretiminin eklenmesini 

sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı‟nın onaylarını müteakiben, Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu‟ndan otoprodüktör lisansı aldı ve 04 Mayıs 2009 tarihi itibariyle 

elektrik üretimine baĢladı 

2011 

29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle 47 hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi (28 

ġubat 2011: 46), 76 ekspres market (28 ġubat 2011: 75) ve 3 akaryakıt 

istasyonuyla (28 ġubat 2011: 3) toplam 290.842 m² (28 ġubat 2011: 

297.842 m²) satıĢ alanında faaliyet göstermeye baĢladı 

 

 

3.3. Esas SözleĢmeye ĠliĢkin Bilgiler 

 

Tam metni ekte, www.kap.gov.tr ve http://tesco.kipa.com.tr/PDF/ana_sozlesme_13_04_2011.pdf 

„de yer alan esas sözleĢmeye iliĢkin özet bilgiler aĢağıda verilmektedir. 

 

3.3.1. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:  

 
Esas SözleĢme‟nin “Genel Kurul” baĢlıklı 18. maddesinin (c) fıkrası uyarınca; “Rey verme ve vekil 

tayin etme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) 

Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için yüz (100) oyu, diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse 

için 1 (bir) oyu vardır.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” baĢlıklı 9. maddesi uyarınca; “Şirketin işleri ve 

idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre hissedarlar arasından 

seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu 

Üyelerinin beş adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından 

seçilir.” 

 

 
Esas SözleĢme‟nin “Murakıplar” baĢlıklı 16. maddesi uyarınca; “Genel Kurul, en fazla üç yıl için 

(3) adet murakıp seçer. Türk Ticaret Kanunu Madde 474/3 fıkrası hükümleri saklıdır. 

Murakıplardan iki (2) adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar 

arasından seçilir.” 
 

Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında detaylı bilgi Esas 

SözleĢmede yer almaktadır.   

 
3.3.2. Payların devrine iliĢkin esaslar:  

 

Esas SözleĢme‟nin “Hisse Senetleri ve Devri” baĢlıklı 7. maddesi uyarınca;  

“Şirketin (A ) Grubu hisseleri nama yazılıdır. (A ) Grubu hisselere sahip hissedarlar Şirket’in Pay 

Defteri’ndeki kayıtlara uygun olarak belirlenir. Şirketin (B) Grubu hisseleri hamiline yazılı 

hisselerdir.  

 

http://www.kap.gov.tr/
http://tesco.kipa.com.tr/PDF/ana_sozlesme_13_04_2011.pdf
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Nama yazılı hisse senetleri ciro ve teslim edilmek suretiyle devredilirler. Hisselerin devri ancak 

Yönetim Kurulu’nun söz konusu hisse devir işlemine izin vermesi ve bunun şirketin Pay Defterine 

kaydı halinde mümkündür. 

 

Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeksizin hisse senedinin devrine izin vermemek ve izinsiz 

yapılan devirleri pay defterine kaydetmemek hakkına sahiptir. 

 

 Ancak;  

a) (A) Grubu hissedarların hisselerini kanuni mirasçılarına devretmeleri,  

b) (A) Grubu hissedarların çoğunluğuna sahip oldukları şirketlere ve/veya hükmi şahıs şirket 

ortaklarının kendilerinin çoğunluğuna sahip şahıs ve/veya şirketlere devretmeleri halinde bu 

hususların belge ile Yönetim Kurulu’na tevsiki şartı ile Yönetim Kurulu’nca pay defterine 

kaydedilir.  

 

Geçici Madde:  

İşbu ana sözleşme değişikliğine karar verilen 11 Kasım 2002’deki genel kurul tarihine kadar 

yapılmış ve şirkete tevsik edilmemiş hisse devirlerine ilişkin olarak, devreden veya devralanın 31 

Aralık 2005 tarihine kadar devri tevsik eden belgelerle birlikte şirket yönetim kuruluna bildirimde 

bulunmasını ve/veya ihtilaf halinde, ihtilafın çözümüne ilişkin ilamın belgelendirilmesini müteakip, 

devir tarihi itibariyle geçerli olan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde o tarihte pay sahibi 

olanların ön alım haklarını kullanmaları sağlanacaktır.’’ 

 

3.3.3. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiĢtirilmesine iliĢkin esaslar:  

 

Yoktur. 

 

3.3.4. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplantıya çağrılmasına iliĢkin usuller ile 

toplantılara katılım koĢulları hakkında bilgi:  

 

Esas SözleĢme‟nin “Genel Kurul” baĢlıklı 18. maddesi uyarınca; 
“a) Davet şekli: Genel Kurul, Olağan veya Olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret 

Kanunu’nun 355., 365., 366. ve 368. madde hükümleri uyarınca yapılır.  

b) Toplantı vakti: Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en 

az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır.  

c) Rey verme ve vekil tayin etme: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan 

hissedarlardan (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için yüz (100) oyu, diğer grup pay sahiplerinin her 

bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. Türk Ticaret kanunu’nun 387. maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul 

Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtası ile 

temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip 

olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yönetim Kurulu, vekaleten oy verme işlemi ile ilgili olarak 

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca çıkarılmış tebliğlere uygun olarak bir 

vekaletname formu belirleyecek ve ilgililere bildirecektir.  

d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirketin Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 

369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve 

toplantılardaki karar nisabı Sözleşmenin, 18/c, 18/e ve 18/f maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  

e) Ana Sözleşme’nin (7), (8), (9), (18/c), (18/e), (18/f) ve (22) maddelerinde yapılacak her çeşit değişiklik ile; 

bu Ana Sözleşmesinin (A) Grubu pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek Ana Sözleşme değişikliklerin 

geçerli olması için; (A) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda, (A) Grubu 

hisselerin çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması ve bu yönde müspet oy kullanmaları gerekir. Yönetim 

Kurulu (A) Grubu pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.  
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f) Genel Kurul’ca (A) Grubu pay sahiplerinin sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai 

karar alınmasında (e) bendi hükümleri uygulanacaktır.  

g) Toplantı yeri: Genel Kurul şirketin merkez binasında veya şirket’in merkezinin bulunduğu ilin başka bir 

yerinde toplanır.” 

 
3.3.5. Ortaklığın yönetim hakimiyetinin el değiĢtirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve 

engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

 

3.3.6. Sermayenin artırılmasına veya azaltılmasına iliĢkin esas sözleĢmede öngörülen 

koĢulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler 

hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

 

3.3.7. Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümlerin özetleri:   

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” baĢlıklı 9. maddesi uyarınca; 

“Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre 

hissedarlar arasından seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından 

yürütülür.  

Yönetim Kurulu Üyelerinin beş adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği 

adaylar arasından seçilir. 

Yönetim Kurulu’nun görev yapması sırasında herhangi bir nedenle bir üyelik açıldığı takdirde 

T.T.K’nın 315.maddesi gereğince ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim 

Kurulu tarafından yeni bir üye seçilecektir. 

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri 

yeniden seçilebilirler.  

Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Görev Bölümü” baĢlıklı 10. maddesi uyarınca; 

“Yönetim Kurulu Üyeleri, seçimlerini izleyen günde yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve bir 

başkan vekili seçerler.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Toplantıları” baĢlıklı 11. maddesi uyarınca; 

“Yönetim Kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın daveti 

üzerine toplanır. 

Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek 

hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az beş (5) İş Günü önce 

faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir. İvedilik arz eden veya olağanüstü 

hallerde işbu maddede belirtilen davet sürelerine bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu toplanabilir. 

Yönetim Kurulu’nun en az üç ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantı şirket merkezinde ya da 

toplantı davetiyesinde belirtilen başka bir yerde yapılabilir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Yönetim Kurulunun Görevleri ve Huzur Hakkı” baĢlıklı 12. maddesi uyarınca; 
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“Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her 

türlü bağlantıların ve işlerin yapılmasında, tam yetkiye sahiptir. Üyelere ödenecek huzur hakkı 

Genel Kurul tarafından belirlenir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “ġirketin Temsil ve Ġlzamı” baĢlıklı 13. maddesi uyarınca; 

“Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin 

yürütülmesi için sahip olduğu yetkilerin tamamını ya da bir kısmını kendi üyelerine, Yürütme Kurulu 

üyelerine ya da pay sahibi olmaları aranmayan üçüncü şahıslar arasından belirleyeceği bir veya 

birden fazla yönetici müdüre devredebilir.  

Şirket tarafından verilecek her türlü belgelerin, yapılacak işlem ve akdolunacak sözleşmelerin 

şirketi ilzam edebilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişinin veya 

kişilerin imzasını taşıması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili imzaların tescil ve ilanı 

zorunludur.” 

Esas SözleĢme‟nin “Yürütme Kurulu” baĢlıklı 14. maddesi uyarınca; 

“Şirketin idare, işletme ve temsili, Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerden oluşan Yürütme 

Kurulu’nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu, gerekli ve uygun gördüğü sayıda kişiyi Yürütme 

Kurulu üyeliğine atamaya yetkilidir. Yürütme Kurulu’na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

başkanlık eder. Yürütme Kurulu üyelerinin ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olmaları aranmaz. 

 

Kanunlar uyarınca Yönetim Kurulu’na verilmiş ve Yönetim Kurulu’nca bizzat gerçekleştirilmesi 

gereken zorunlu görevler dışında, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 318. ve 319. 

maddeleri çerçevesinde şirketi idare, işletme, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve sorumlulukları 

Yürütme Kurulu’na devreder. 

 

Yürütme Kurulu her hafta toplanır ve mali hesaplara ek olarak Yönetim Kurulu tarafından zaman 

zaman istenebilecek raporları Yönetim Kurulu’na sunar.  

 

Yürütme Kurulu kararlarının geçerli olması için toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun müspet 

oyu gereklidir.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Murakıplar” baĢlıklı 16. maddesi uyarınca; 

“Genel Kurul, en fazla üç yıl için (3) adet murakıp seçer. Türk Ticaret Kanunu Madde 474/3 fıkrası 

hükümleri saklıdır. Murakıplardan iki (2) adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından 

gösterilecek adaylar arasından seçilir.  

 

Murakıplık görevinin herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 

351.maddesi hükmü uygulanır.” 

 

Esas SözleĢme‟nin “Murakıpların Görevi ve Ücreti” baĢlıklı 17. maddesi uyarınca; 

“Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353. ve 357. maddelerinde yazılı görevleri yaparlar.  

 

Murakıpların ücretleri Genel Kurulca tesbit edilir.” 

 

Yönetim ve denetim kurullarına iliĢkin hükümler hakkında detaylı bilgi ekteki Esas SözleĢmede yer 

almaktadır.   
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3.4. Faaliyet Hakkında Bilgiler  

 

3.4.1. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek 

Ģekilde ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi: 

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.ġ. (“ġirket”) 1992 yılında Ġzmir‟de kurulmuĢ 

olup ana faaliyet konusu hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisleri aracılığıyla her 

türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ile alıĢveriĢ merkezleri, akaryakıt satıĢ ve servis istasyonları 

iĢletmeciliği yapmaktır. Ayrıca, ġirket faaliyet konuları arasına elektrik üretiminin eklenmesini 

sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın 

onaylarını müteakiben, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‟ndan otoprodüktör lisansı almıĢ ve 4 

Mayıs 2009 tarihi itibariyle elektrik üretimine baĢlamıĢtır. 

 

Son üç yıllık özel hesap dönemi itibariyle mağaza türleri ve satıĢ alanları aĢağıya verilmiĢtir: 

 29.05.2011 Tarih Ġtibariyle 

ĠĢyeri Türü Adet Metrekare 

Hipermarket 47 274.650 

Ekspres 66 15.566 

Süpermarket 10 7.627 

Depo 1 43.075 

Akaryakıt Ġstasyonu 3 0 

Toplam 127 348.674 

SatıĢ Alanı   305.599 

Depo Alanı   43.075 

 

28.02.2011 Tarih Ġtibariyle 

ĠĢyeri Türü Adet Metrekare 

Hipermarket 46 274.650 

Ekspres 66 15.566 

Süpermarket 9 7.627 

Depo 1 43.075 

Akaryakıt Ġstasyonu 3 0 

Toplam 125 340.917 

SatıĢ Alanı   297.842 

Depo Alanı   43.075 

 

28.02.2010 Tarih Ġtibariyle 

ĠĢyeri Türü Adet Metrekare 

Hipermarket 37 229.187 

Ekspres 63 15.054 

Süpermarket 5 4.525 

Depo 1 43.075 

Akaryakıt Ġstasyonu 2 0 

Toplam 108 291.841 

SatıĢ Alanı   248.766 

Depo Alanı   43.075 
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28.02.2009 Tarih Ġtibariyle 

ĠĢyeri Türü Adet Metrekare 
Hipermarket 33 206.999 
Ekspres 60 14.146 
Süpermarket 3 2.708 

Depo 1 43.075 

Akaryakıt Ġstasyonu 2 0 

Toplam 99 266.929 

SatıĢ Alanı   223.854 

Depo Alanı   43.075 

 

3.4.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ortaklığın bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri 

ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi  

 
Rekabet Kurumu‟nun ġubat 2011 tarihli Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektör 

Ġncelemesi Ön Raporu‟na göre, 

 
Organize perakende içinde yer alan indirim mağazacılığı kanalı, 2004-2009 döneminde ciro bazında 

yaklaĢık üç kat artıĢ ile en hızlı büyüyen kanal olmuĢtur. Türkiye‟de organize perakende ticaret 

hacminden en büyük payı %65 ile süpermarket kanalı almaktadır. Ġndirim mağazaları ve 

hipermarket kanalları ise sırasıyla %23 ve %12 ile süpermarket kanalını takip etmektedir.  

 

Hipermarket kanalının alt sınırı AC Nielsen sınıflandırmasına göre 2.500 m2‟dir. Hipermarketler 

metrekare olarak en büyük satıĢ alanına sahip olmaları nedeniyle hızlı tüketim ürünleri dıĢında 

tekstil, tüketici elektroniği, dayanıklı tüketim malları, cam ürünleri gibi çok farklı amaca hizmet 

eden ürün gruplarını da içinde barındırmaktadır. 

 

Hipermarket kanalında Tesco/Kipa, CarrefourSa,Migros ve Real en büyük paya sahip zincirlerdir. 

 

ġirketimizin hedefi, büyümeye açık bir konumda olan sektörde, pazar payını arttırarak daha üst 

sıralarda yer almaktır. 

 

Türkiye Hızlı Tüketim Maddeleri(FMCG) sektörü 2010 Mart – 2011 ġubat döneminde toplam  

olarak %12 oranında büyüme yaĢamıĢtır. Bu kapsamda Organize perakendenin %9 , organize 

olmayan perakendenin ise %14 büyüme kaydettiği görülmektedir. 

 

 Önemli indikatörlerden enflasyon verilerine baktığımızda Mart 2010‟da yıllık % 9,6 seviyelerinde 

seyreden enflasyon ġubat 2011‟de yılık  %4,2 olarak gerçekleĢmiĢtir. IMF projeksiyonlarına göre 

2011 yılı enflasyon öngürüsü %6,2‟dir. TCMB enflasyon hedefi ise 2011 yılı için %5,5 sonraki 

yıllar içinse %5,0 seviyelerindedir. 

 

ĠĢsizlik oranlarına bakıldığında,  2010 Mart ayında dönemin (Mart-Aralık arası) en yüksek iĢsizlik 

oranı yaĢandı. Turizmin mevsimsel etkisi dolayısıyla bahar ayları itibariyle düĢmeye baĢlayan 

iĢsizlik, yaz sonu itibariyle yeniden yükseliĢe geçti ve Aralık sonuna dek % 11 bandında seyretti. 

Aralık ayını ise % 11,4 olarak tamamladı. 

 

 2010 Mart‟tan bu yana yükselen tüketici güven endeksi aradaki küçük düĢüĢler dıĢında genel olarak 

yükseliĢ çizgisinde devam etti. Olumlu makro ekonomik indikatörlerin güven endeksindeki 
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yansıması da olumlu geliĢmeye devam ediyor. Güven endeksi ġubat ayını 93,6 seviyesinde 

tamamladı. 

 

2010 yılı için sene baĢında öngörülen %6,5 oranındaki Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değeri de 

beklenenin üstünde yıllık %8,9 olarak gerçekleĢti. OECD projeksiyonlarına göre 2009-2012 yılları 

arasında yıllık %6,3‟lük GSMH artıĢ oranıyla, ekonominin büyümesi öngörülmektedir. Bakanlar 

Kurulu tarafından onaylanan ve resmi gazetede yayınlanan Orta Vadeli Program (“OVP”)‟a göre ise 

2011 ve 2013 yılları arasında %4,5-%5,5 arasında GSMH büyümesi öngörülmektedir. OVP‟ye göre 

2011-2013 yılları arasında toplam nihai yurtiçi talebin %4,6-%5,8 arasında reel olarak büyümesi 

öngörülmektedir. 

 

TÜĠK‟in ġubat ayına özel enflasyon değerlendirmesi ise;  

TÜFE‟de aylık değiĢim % 0,73 olarak gerçekleĢti. 2011 yılı ġubat ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici 

Fiyatları Endeksi‟nde bir önceki aya göre %0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,14, bir 

önceki yılın aynı ayına göre %4,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artıĢ %2,54 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler grubunda gerçekleĢmiĢtir. ġubat ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve 

tütünde %0,01 artıĢ, giyim ve ayakkabıda %-5,15 düĢüĢ gerçekleĢmiĢtir. 
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3.4.3. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın net ciro tutarının faaliyet alanına ve 

pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:  

 

Bölgelere Göre Net 

satıĢlar (TL) 

01.03.2008-28.02.2009  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2009-28.02.2010  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2010-28.02.2011  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2011-29.05.2011  

YILI NET SATIġLAR 

AKDENĠZ 

BÖLGESĠ              97.225.074,40                   103.552.342,90                141.991.685,80                  34.163.515,43     

EGE BÖLGESĠ            900.330.183,13                   914.992.326,23                962.863.577,42                255.127.747,18     

ĠÇ ANADOLU 

BÖLGESĠ            111.404.560,09                   130.993.826,40                164.028.248,02                  40.773.577,29     

MARMARA 

BÖLGESĠ            315.924.182,38                   403.065.504,48                514.316.488,76                134.357.160,10     

         1.424.884.000,00               1.552.604.000,00            1.783.200.000,00                464.422.000,00     

 
 

Ürün Gruplarına Göre  

Net SatıĢlar (TL) 

01.03.2008-28.02.2009  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2009-28.02.2010  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2010-28.02.2011  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2011-29.05.2011  

YILI NET SATIġLAR 

EV          194.445.063,82              215.379.236,78             263.483.611,70           68.819.186,06     

ELEKTRONIK & 

B.ESYA 
         123.950.017,35              145.521.168,23              175.326.269,19             48.607.906,61     

EV BAKIM             14.345.155,15                 17.292.218,22                 26.320.597,17               6.336.376,56     

EV-SPOR VE 

EGLENCE GRUBU 
 -   -                    298.186,79                        5.317,37     

EV DOSEME             14.115.430,54                 12.886.844,97                 13.035.600,46               3.113.293,63     

KIRTASIYE             15.264.040,53                 14.479.449,97                 17.316.133,27               2.520.213,11     

ZUCCACIYE             26.770.420,24                 25.199.555,40                 31.186.824,83               8.236.078,78     

GIDA BAKKALĠYE           379.622.990,44              428.335.332,05              470.889.225,16           119.514.091,97     

ALKOLLU ICECEK             43.751.114,22                 54.364.736,77                 66.462.329,92             17.027.590,40     

BAKKALIYE          101.544.806,01              110.716.415,86              117.292.209,28             31.501.522,41     

BISKUVI\SEKERLE

ME 
            83.027.874,22                 93.137.090,18              103.766.863,29             25.710.248,62     

ICECEK             89.657.261,11              102.415.112,93              113.529.111,25             27.913.107,90     

ICECEKLER               2.710.112,78                   3.828.237,65                   4.508.478,87               1.581.258,99     

KONSERVE               1.361.227,88                   2.226.505,84                   2.298.258,60                   621.775,70     

TEMEL GIDA             37.327.098,17                 40.308.784,26                 40.686.444,09               9.514.621,02     

YEMEK             20.243.496,05                 21.338.448,56                 22.345.529,86               5.643.966,93     
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GIDA DIġI 

BAKKALĠYE  
         247.697.616,24              290.500.999,78              321.890.085,00             85.065.191,23     

BEBEK             27.192.492,14                 36.847.400,62                 45.606.056,39             12.560.631,51     

EV HAYVANLARI               3.620.565,11                   4.321.072,50                   4.846.565,14               1.156.660,99     

EV TUKETIM 
URUNLERI 

         105.642.689,42              120.399.595,45              125.760.685,64             33.553.816,09     

SAGLIK VE 

GUZELLIK 
            75.615.999,88                 85.907.009,10                 93.282.264,66             24.687.901,26     

TUTUN             35.625.869,68                 43.025.922,12                 52.394.513,16             13.106.181,38     

GĠYĠM             50.414.876,32                 46.351.618,21                 54.487.891,60             12.407.466,09     

AYAK GIYIM             19.884.240,08                 18.556.086,01                 19.590.257,73               4.245.851,66     

GENEL GIYIM                     39.721,55                         38.867,01                           7.570,82                           513,62     

GIYSI             30.490.914,69                 27.756.665,19                 34.890.063,05               8.161.100,81     

SPOR & EĞLENCE             29.030.583,85                 29.791.470,15                 39.240.667,62               9.798.444,02     

BAGAJ               3.804.869,63                   3.119.999,35                   4.032.851,46                   594.142,69     

EGLENCE               8.391.612,01                   9.572.543,83                 11.265.353,91               2.774.952,83     

KAMP 

PIKNIK&MANGAL 
              1.676.718,01                   2.025.097,79                   2.392.034,93                   574.887,62     

OYUNCAKLAR               9.021.902,59                   9.386.511,64                 12.709.886,04               3.220.648,41     

SPOR               6.135.481,61                   5.687.317,54                   8.840.541,28               2.633.812,47     

TAZE VE DONUK 

GIDA  
         457.227.754,68              466.555.136,89              536.962.913,20           141.668.564,55     

DONDURULMUS 

URUNLER 
            14.386.654,14                 17.566.044,61                 21.712.087,40               5.744.743,87     

ET-BALIK-TAVUK          124.375.071,33              126.974.796,62              145.482.493,84             37.895.687,11     

PISIRMEYE HAZIR               2.581.995,12                   5.372.687,82                   6.741.540,27               1.949.366,16     

SEBZE-MEYVE             82.632.685,12                 75.293.817,27                 89.210.992,42             24.849.863,43     

SUTLU SARKUTERI          144.188.597,00              150.496.457,29              169.642.659,37             44.139.008,06     

UNLU MAMULLER             44.104.004,74                 44.535.140,37                 50.841.952,01             12.762.439,07     

YEMEGE HAZIR 
GIDA 

            44.958.747,23                 46.316.192,91                 53.331.187,88             14.327.456,85     

AKARYAKIT             18.615.063,96                 20.009.151,96                 22.896.562,62               7.746.473,23     

HĠZMET GELĠRLERĠ             47.830.050,69                 55.681.054,18                 73.349.043,10             19.402.582,86     

        1.424.884.000,00           1.552.604.000,00     1.783.200.000,00     464.422.000,00 
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Mağaza Türüne Göre 

Net satıĢlar (TL) 

01.03.2008-28.02.2009  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2009-28.02.2010  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2010-28.02.2011  

YILI NET SATIġLAR 

01.03.2011-29.05.2011  

YILI NET SATIġLAR 

AKARYAKIT 

ĠSTASYONU 
             20.127.565,04                     21.352.537,71                  24.502.085,95                     8.135.541,15     

EKSPRES            143.055.146,89                   158.255.427,49                169.439.250,57                   44.746.374,17     

EKSPRES 1K              11.408.314,52                     22.903.816,04                  38.351.621,46                   15.615.375,09     

HIPERMARKET        1.208.461.860,42               1.302.099.178,53            1.500.714.583,60                 382.530.299,95     

MALL              41.831.113,13                     47.993.040,23                  50.192.458,43                   13.394.409,65     

         1.424.884.000,00               1.552.604.000,00            1.783.200.000,00     464.422.000,00 

 

 

3.4.4. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın tamamlanmıĢ önemli yatırımları ve bu 

yatırımların finansman Ģekilleri hakkında bilgi:  

Mağaza Türü Mağaza Adı AçılıĢ Tarihi Finansman ġekli 

Hipermarket EDĠRNE 31.07.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket KIRKLARELĠ 24.04.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket KONYA-2 30.05.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket EDIRNE-KESAN 19.06.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ANTALYA-ALANYA 10.07.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket MUGLA-MARMARIS 26.06.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket BURSA 29.05.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket TORBALI 07.08.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket AYDIN-KUSADASI 09.10.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ANKARA-ORAN 01.11.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket SALIHLI 12.02.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket MERSIN 26.06.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ĠSTANBUL-KURTKÖY 05.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket SILIVRI 26.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ANKARA-FORUM 28.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket AYDIN-FORUM 23.09.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 
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Hipermarket IZMIT-DERINCE 23.10.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket YALOVA 05.12.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket BALIKESĠR-AYVALIK 08.04.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket KAPADOKYA-FORUM 19.11.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket PENDIK 17.12.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket BALIKESĠR  28.01.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ANKARA ARMADA 25.03.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket MANISA-TURGUTLU 22.04.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ANKARA-POLATLI 20.05.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket MUGLA-FETHIYE 01.06.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket BALIKESIR-EDREMIT 22.06.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket MUĞLA 24.06.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket TEKIRDAG-CERKEZKOY 01.07.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket GEBZE 03.09.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ADAPAZARI 22.10.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket DENIZLI-SUMERPARK 24.02.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ÖDEMĠġ 31.01.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ĠZMĠR-ULUKENT 05.12.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ĠZMĠR-EGEKENT 31.07.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ĠZMĠR ÇĠĞLĠ 13.08.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ANTALYA-GUZELOBALARA 11.02.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket ANTALYA-RECEPPEKER 12.08.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket AYDIN 1 K 03.02.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket BUCA KOOP 17.02.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 
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Süpermarket BEYLIKDUZU BEYKENT 24.02.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-OSMANGAZĠ 22.03.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-ÇAMDĠBĠ 08.03.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KARSIYAKA-NERGIZ 19.04.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KARABAGLAR-CAMLIK 10.05.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-UFUK 25.06.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres NARLIDERE 21.06.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BALÇOVA-2 16.08.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres GAZIEMIR -ATIFBEY 09.08.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KARġIYAKA-SOĞUKKUYU 26.07.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-MERKEZ 02.08.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ESKĠĠZMĠR-2 30.08.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANISA-ADAKALE 04.09.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANISA-KONUK 12.09.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANISA-DOĞU CAD. 15.09.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres AYDIN-BATIGAZI 27.09.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-CAMKIRAN 06.10.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ESKIIZMIR-1 13.11.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANĠSA-SEYFETTĠN BEY 18.12.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-BAHÇEKAPI 28.12.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANĠSA-ANAFARTALAR 17.01.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANĠSA-GARAJ 24.01.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-YENĠGÜN 21.02.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-FEVZĠÇAKMAK 01.05.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 
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Ekspres BUCA-FIRAT 01.05.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ġEMĠKLER 15.05.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ÇĠĞLĠ-ĠSTASYONALTI 29.05.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-KURTULUġ 05.06.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KUġADASI-CANDAN TARHAN 12.06.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KARġIYAKA-YENĠGĠRNE 12.07.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BAYRAKLI-CENGĠZHAN 07.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KAHRAMANLAR 14.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-AHMET YESEVĠ 28.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BAYRAKLI-ÇAY MAHALLE 28.08.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KARġIYAKA-DEMĠRKÖPRÜ 18.09.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KONAK-TOROS MEYDAN 13.11.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres MANĠSA-HAFSASULTAN 20.11.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA-ÇAMLIK 20.11.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-METRO 05.12.2008 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BORNOVA-DUMLUPINAR 03.03.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA ÇEVĠK BĠR 19.03.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres GAZĠEMĠR-KEMALREĠS 03.03.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ĠZMĠR-GÜZELYALI 25.02.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres BUCA EVKA-1 21.04.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ANTALYA-MEHMETAKIF 30.12.2009 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ANTALYA-CEBESOY 21.01.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres IZMIR-YESILYURTPOLAT 11.03.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres IZMIR-YESILYURTORDU 08.04.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 
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Ekspres ANTALYA-SARAMPOL-2 22.04.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres UCYOL-METRO 06.05.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ANTALYA-ANAFARTALAR 03.06.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres ANTLAYA-TURGUTREĠS 08.07.2010 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Ekspres KONAK BORSA 19.01.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Akaryakıt 

Ġstasyonu 
BP-FETHIYE 19.02.2011  

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Hipermarket ISPARTA 24.03.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Süpermarket GELĠBOLU 12.05.2011 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

Depo 
YAZIBASI-BAKKALIYE/TAZE 

GIDA 
25.04.2007 

Özkaynak/Yabancı 

Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

 

3.4.5. Ortaklık tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, 

coğrafi dağılımı ve finansman Ģekli hakkında bilgi:  

Yatırımlarının Niteliği 
Tamamlanma 

Derecesi 
Coğrafi Dağılımı Finansman ġekli 

SÜPERMARKET MAĞAZA 

YATIRIMI 
1,10% AKDENĠZ BÖLGESĠ 

Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

HĠPERMARKET  YENĠLEME 10,99% AKDENĠZ BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

SÜPERMARKET  MAĞAZA 

YATIRIMI 
4,50% EGE BÖLGESĠ 

Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

ARSA TEMĠNĠ 100,00% EGE BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

DĠĞER 100,00% EGE BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

HĠPERMARKET  YENĠLEME 18,24% EGE BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

HĠPERMARKET YATIRIMI 1,00% EGE BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 
Borç 

MUHTELĠF YAZILIM VE 

PROJELER 
70,03% EGE BÖLGESĠ 

Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

HĠPERMARKET YATIRIMI 89,73% ĠÇ ANADOLU BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 
Borç 

HĠPERMARKET YATIRIMI 41,67% KARADENĠZ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

SÜPERMARKET MAĞAZA 
YATIRIMI 

12,45% MARMARA BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 
Borç 

HĠPERMARKET YATIRIMI 44,45% MARMARA BÖLGESĠ 
Özkaynak/Yabancı Kaynak/Ana Ortak Faizsiz 

Borç 

 

3.4.6. Ortaklıkla ilgili teĢvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koĢulları hakkında bilgi:  

 

Kullanılan teĢvik ve sübvansiyon bulunmamaktadır. 

 

3.4.7. Ortaklığın yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında 

ortaklığı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleĢmeler ve diğer giriĢimler hakkında 

bilgi:  
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Yoktur. 

 

3.4.8. Son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle ortaklığın araĢtırma ve geliĢtirme politikaları ile 

sponsorluk yaptığı araĢtırma ve geliĢtirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak 

üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

 

3.4.9. AraĢtırma ve geliĢtirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz 

konusu ürün ve hizmetlere iliĢkin araĢtırma ve geliĢtirme sürecinde gelinen aĢama hakkında 

ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuĢ bilgi: Yoktur. 

 

3.4.10. Ortaklığın ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-

ticari, mali vb. anlaĢmalar ile ortaklığın faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu 

anlaĢmalara bağlı olduğuna iliĢkin özet bilgi:  

BaĢvuru 

No  

 Koruma 

Tarihi  
 Marka  

 Nice 

Sınıfları  
Durumu 

2009/02103   16.01.2009  
 

 29 / 30 / 
32 / 33 / 

35 /  

 
 

TESCİLLİ  

2008/52220   03.09.2008  

 

 29 /  

 
 

TESCİLLİ  

2008/61515   24.10.2008  

  

 32 / 33 /  

 

 
TESCİLLİ  

2009/24395   13.05.2009  
 

 29 /  
 
TESCİLLİ 

2009/24405   13.05.2009  
  

 29 / 30 /  

 

 

 
TESCİLLİ  

2009/24400   13.05.2009  
 

 29 / 30 /  
 
TESCİLLİ 

2009/54480   15.10.2009  
  

 29 / 30 /  
 

TESCİLLİ 

94/007919   09.08.2004  

 

 25 /  

 

TESCİLLİ  
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2008/27105   07.05.2008  

  

 18 / 25 / 
26 /  

 
TESCİLLİ  

2009/40012   27.07.2009  

 

 03 /  

 
 

 
TESCİLLİ  

2009/02118   16.01.2009  
 

 32 /  
 

 
TESCİLLİ  

2001/08875  

 14.05.2001 

 
(14.05.2011’de 

yenilendi)  
  

 01 / 03 /  

 

TESCİLLİ  

2006/34692   18.07.2006  

 

 25 /  

 

TESCİLLİ  

2009/44785   21.08.2009  
 

 29 /  
 

TESCİLLİ  

2009/25595   20.05.2009  

  

 29 /  

 

TESCİLLİ 

2009/24407   13.05.2009  
  

 03 / 05 /  
 
TESCİLLİ  

2009/02124   16.01.2009  
 

 30 /  
 

TESCİLLİ  

2009/12849   16.03.2009  

  

 30 /  

 

TESCİLLİ  

2009/12868   16.03.2009  
  

 30 /  
 
TESCİLLİ  

2009/12854   16.03.2009  
  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2009/12870   16.03.2009  
  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2009/12860   16.03.2009  
  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2009/12889   16.03.2009  
  

 30 /  
 
 

TESCİLLİ  
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2009/12862   16.03.2009  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2009/12876   16.03.2009  

  

 30 /  

 
TESCİLLİ  

2009/12865   16.03.2009  
  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2009/02129   16.01.2009  
 
 03 /  

 

 
TESCİLLİ  

2000/23338  

 27.10.2000 
 

(27.10.2010 
tarihinde 

yenilendi)  
 

 35 / 41 / 
42 /  

 

TESCİLLİ  

2000/11327  

 08.06.2000 

 

(08.06.2010 
tarihinde 

yenilendi)  
 

 03 / 21 / 

25 /  

 

 

TESCİLLİ  

2000/11483  

 09.06.2000 
 

(09.06.2010 
tarihinde 

yenilendi)  
 

 09 / 16 / 

20 / 21 /  

 
TESCİLLİ  

2000/12822  

 26.06.2000  
 

(26.06.2010 
tarihinde 

yenilendi)  

 09 / 11 / 
35 / 42 /  

 
TESCİLLİ  

2000/13551  

 04.07.2000 
 

(04.07.2010 
tarihinde 

yenilendi)   

 29 / 30 / 
32 /  

 
TESCİLLİ  

2007/31053   05.06.2007  

 

 32 /  

 
TESCİLLİ  

2011/34110 25.04.2011 

 

 30 /  

 

 
 

İNCELEMEDE 
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2007/54379   10.10.2007  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/71141   31.12.2007  

  

 03 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/42709   09.08.2007  

  

 03 /  

 

 

TESCİLLİ  

2007/42529   08.08.2007  

  

 03 /  

 
 

TESCİLLİ  

2002/29513   15.11.2002  
  

 30 /  

 

 

TESCİLLİ  

2002/29518   15.11.2002  
  

 30 /  
 

TESCİLLİ  

2010/03468   20.01.2010  

  

 29 / 30 / 
32 / 33 / 

35 /  

 

 
TESCİLLİ 

2008/50245   22.08.2008  

 

 32 /  

 

 

TESCİLLİ  
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2009/40880   30.07.2009  

  

 29 / 30 / 

31 /  

 
 

TESCİLLİ  

2009/69864   28.12.2009  

  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ 

2002/29514   15.11.2002  
  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2007/65850   10.12.2007  

  

 33 /  

 

 
TESCİLLİ  

2007/31052   05.06.2007  

  

 35 /  

 

 
TESCİLLİ  

2005/23836   13.06.2005  
  

 35 /  

 

 
TESCİLLİ  

2002/29516   15.11.2002  
  

 30 /  

 

 
 

TESCİLLİ  

2007/54375   10.10.2007  

  

 05 / 30 /  

 

 

TESCİLLİ  

2007/59421   08.11.2007  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  
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2007/59419   08.11.2007  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/54378   10.10.2007  

  

 05 / 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2007/54374   10.10.2007  

  

 05 / 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/54376   10.10.2007  

  

 05 / 30 /  

 
TESCİLLİ  

2007/41488   01.08.2007  

  

 03 / 05 / 

16 / 21 / 
29 / 30 / 

31 / 32 / 

33 / 

 

 
TESCİLLİ  

2009/69962   28.12.2009  

  

 03 / 08 /  

 
 

 
TESCİLLİ 

2009/13328   18.03.2009  

  

 21 /  

 
 

TESCİLLİ  
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2009/24638   14.05.2009  
  

  01 / 02 / 

03 / 04 / 
05 / 06 / 

07 / 08 / 

09 / 10 / 
11 / 12 / 

13 / 14 / 
15 / 16 / 

17 / 18 / 

19 / 20 / 
21 / 22 / 

23 / 24 / 
25 / 26 / 

27 / 28 / 
29 / 30 / 

31 / 32 / 

33 / 34 / 
35 / 36 / 

37 / 38 / 
39 / 40 / 

41 / 42 / 

43 / 44 / 
45 / 

 
 

TESCİLLİ 

2001/10401   04.06.2001  

  

 35 /  

 
 

TESCİLLİ  

2006/59731   07.12.2006  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2002/29517   15.11.2002  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2005/44915   17.10.2005  

 

 

 35 /  

 

 
TESCİLLİ  

2006/51605   30.10.2006  

  

 29 /  

 

 
TESCİLLİ  

javascript:viewTrademark('2009/24638')
javascript:viewTrademark('2001/10401')
javascript:viewTrademark('2006/59731')
javascript:viewTrademark('2002/29517')
javascript:viewTrademark('2005/44915')
javascript:viewTrademark('2006/51605')


41 

 

2008/53051   09.09.2008  

 

 05 /  

 
 

TESCİLLİ  

2005/55041   19.12.2005  

 

 

 35 /  

 
 

TESCİLLİ  

2009/40021   27.07.2009  

  

 03 /  

 

 

TESCİLLİ  

2009/12928   16.03.2009  
  

 03 /  

 

 
TESCİLLİ  

2008/59154   17.10.2008  

  

 16 /  

 
TESCİLLİ  

2007/42710   09.08.2007  

  

 03 / 29 / 
30 / 31 / 

32 /  

 

 
 

TESCİLLİ  

2004/39438   02.12.2004  

  

 03 / 16 / 
29 / 30 /  

 

 
 

TESCİLLİ  
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2007/66096   11.12.2007  

  

 29 /  

 
 

TESCİLLİ  

2006/59729   07.12.2006  

 

 30 /  

 

 

TESCİLLİ  

2006/59732   07.12.2006  

  

 30 /  

 
 

TESCİLLİ  

2004/41237   15.12.2004  

 

 01 / 02 / 

04 / 05 / 
06 / 07 / 

08 / 09 / 
11 / 12 / 

14 / 17 / 

18 / 20 / 
21 / 24 / 

25 / 27 / 
28 / 31 / 

32 / 33 / 

 

 
TESCİLLİ  

2006/61572   12.12.2006  

  

 32 / 33 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/40563   25.07.2007  

  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  
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2007/49302   11.09.2007  

  

03 / 05 / 

10 / 27 / 
28 / 29 / 

30 / 31 / 

32 / 

 
 

TESCİLLİ  

2008/62788   31.10.2008  
  

 29 / 30 / 
32 /  

 
TESCİLLİ  

2007/42711   09.08.2007  

 

 03 /  

 
 

TESCİLLİ  

2004/20956   07.07.2004  

  

 29 / 30 / 
32 /  

 

 
TESCİLLİ  

2008/11579   29.02.2008  

  

 03 /  

 
 

TESCİLLİ  

2007/59420   08.11.2007  

  

 30 /  

 

 
TESCİLLİ  

2006/48673   09.10.2006  

  

 33 /  

 

 
TESCİLLİ  

2008/58659   15.10.2008  

 

 33 /  

 

 
TESCİLLİ  

2010/01572   12.01.2010  

 

 29 /  

 

TESCİLLİ 
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2000/28567  

 26.12.2000  
 

(26.12.2010 
tarihinde 

yenilendi)  

  01 / 02 / 

03 / 04 / 
05 / 06 / 

07 / 08 / 

09 / 10 / 
11 / 12 / 

13 / 14 / 
15 / 16 / 

17 / 18 / 

19 / 20 / 
21 / 22 / 

23 / 24 / 
25 / 26 / 

27 / 28 / 
29 / 30 / 

31 / 32 / 

33 / 34 / 
35 / 36 / 

37 / 38 / 
39 / 40 / 

41 / 42 / 

 
 

 

TESCİLLİ  

2007/23034   27.04.2007  

   

 01 / 02 / 
03 / 04 / 

05 / 06 / 
07 / 08 / 

09 / 10 / 

11 / 12 / 
13 / 14 / 

15 / 16 / 
17 / 18 / 

19 / 20 / 

21 / 22 / 
23 / 24 / 

25 / 26 / 
27 / 28 / 

29 / 30 / 
31 / 32 / 

33 / 34 / 

35 / 36 / 
37 / 38 / 

39 / 40 / 
41 / 42 / 

43 / 44 / 

45 / 

 
 

TESCİLLİ  

99/001142   11.02.2009  

  

 29 / 30 /  

 

 

TESCİLLİ  

2007/59418   08.11.2007  

  

 33 /  

 

 

TESCİLLİ  
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2009/48001   08.09.2009  

  

 35 /  

 
TESCİLLİ  

2008/08318   18.02.2008  

 

 

 35 /  

 
TESCİLLİ  

2005/55040   19.12.2005  

 

 35 /  

 
 

TESCİLLİ  

98/012724   11.09.2008  

 

 03 / 24 / 
25 /  

 

 

TESCİLLİ  

94/004788   09.05.2004  

  

 25 /  

 

 

TESCİLLİ  

2005/07410   07.03.2005  

 

 24 /28 /  

 

 

TESCİLLİ  

2009/24403   13.05.2009  
  

 03 / 05 /  
 
 

TESCİLLİ  

2009/52645   07.10.2009  

 

 03 / 08 /  

 
TESCİLLİ  

2009/49534   17.09.2009  

 

 30 /  
TESCİLLİ 

javascript:viewTrademark('2009/48001')
javascript:viewTrademark('2008/08318')
javascript:viewTrademark('2005/55040')
javascript:viewTrademark('98/012724')
javascript:viewTrademark('94/004788')
javascript:viewTrademark('2005/07410')
javascript:viewTrademark('2009/24403')
javascript:viewTrademark('2009/52645')
javascript:viewTrademark('2009/49534')


46 

 

2008/22856   17.04.2008  

  

 18 / 25 / 

26 /  

 
 

TESCİLLİ  

94/004787   09.05.2004  

  

 25 /  

 
 

TESCİLLİ  

94/008585   25.08.2004  

 

 25 /  

 

 
 

TESCİLLİ  

2006/31162   27.06.2006  

  

 25 /  

 

TESCİLLİ  

2009/31441   15.06.2009  
  

 03 /  
 

TESCİLLİ 

2008/62791   31.10.2008  
 

 29 / 30 / 

32 / 35 /  

 
 

TESCİLLİ  

2009/25739   21.05.2009  

 

 30 /  

TESCİLLİ 

2009/02113   16.01.2009  

  

 29 /  

 
 

TESCİLLİ  

2009/44777   21.08.2009  
  

 29 /  
 

TESCİLLİ  

2009/54477   15.10.2009  
 

 29 /  
 

TESCİLLİ  
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2004/22950   22.07.2004  

  

 03 / 30 / 

35 /  

 
 

TESCİLLİ  
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3.4.11. Son finansal tablo tarihi itibariyle ortaklığın finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ 

bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu veya yönetim kurulu kararı uyarınca ortaklıkça 

edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara iliĢkin bilgi:  

 

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara ĠliĢkin Bilgiler 

Cinsi Edinildiği 

Yıl 

Mevkii Defter Değeri (TL) Kullanım Amacı 

BĠNA 2007 YAZIBAġI/TORBALI 42.539.287,72 DEPO VE DAĞITIM MERKEZĠ 

BĠNA 2001 BALCOVA/ĠZMĠR 51.190.779,71 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 BALCOVA/ĠZMĠR 35.595.563,72 ALIġVERĠġ MERKEZĠ 

BĠNA 2005 BODRUM 13.835.171,24 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2006 ANTALYA 26.267.045,09 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2006 KONYA-1 42.314.078,46 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2006 CORLU 26.188.470,46 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 USAK 18.305.689,52 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2006 LULEBURGAZ 11.931.881,87 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 EDIRNE 35.008.981,06 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 KIRKLARELI 14.524.383,57 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2008 SILIVRI 37.587.320,51 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 MUGLA-MARMARIS 24.739.414,64 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2007 TORBALI 11.720.428,77 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2008 YALOVA 48.425.502,59 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2008 MERSIN 52.878.613,44 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2008 SALIHLI 24.815.378,57 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2008 IZMIT-DERINCE 49.628.190,68 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2009 BALIKESIR-

AYVALIK 

21.534.906,05 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2010 BALIKESIR 34.412.238,26 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2010 ANKARA-POLATLI 11.412.014,08 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2010 MANISA-

TURGUTLU 

13.761.203,78 HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 2010 TEKIRDAG-

CERKEZKOY 

27.102.796,81 HĠPERMARKET +AVM 

 

BĠNA 

 

2010 

 

ADAPAZARI 

 

25.864.715,94 

 

HĠPERMARKET +AVM 

BĠNA 1999 CIGLI KAM 64.208.700,91 HĠPERMARKET +AVM 

ARSA 2007 AYDIN/SÖKE 5.216.777,89   

     Toplam Defter Değeri 771.009.535,34   
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3.4.12. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç/gerçeğe 

uygun değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:  

Maddi duran varlıklar üzerinde değer artıĢ hesaplaması yapılmamıĢtır. Buna iliĢkin değer tespit 

raporları bulunmamaktadır. 

 

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

hakkında bilgi:  

Sürmekte olan vergi davaları nedeniyle Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü lehine; Kırklareli ili, 

Lüleburgaz ilçesi, Kocasinan mahallesinde bulunan ve tapunun 145 ada, 49 parseldeki gayrimenkul 

için 5.721.524 TL ve UĢak ili Merkez Ġlçesi, Fevziçakmak mahallesinde bulunan ve tapunun 5932 

ada, 1 parselde kayıtlı gayrimenkul için 5.004.215 TL olmak üzere toplam 10.725.739 TL tutarında 

gayrimenkul ipotek teminatı verilmiĢtir. Bunun dıĢında maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. 

 

3.4.14. Ortaklığın maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm 

hususlar hakkında bilgi: 

 Yoktur. 

 

3.4.15. Son üç yılda, ortaklığın veya grup Ģirketlerinden herhangi birinin taraf olduğu, 

olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleĢmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili 

olduğu önemli sözleĢmelerin özeti:  

Yoktur. 

 

3.4.16. Son üç yıl, ilgili ara dönem ve son durum itibariyle personel sayısı, belli baĢlı faaliyet 

alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu sayıda görülen önemli değiĢiklikler hakkında 

açıklama:  

BÖLGELER 

01.03.2008-

28.02.2009  

ORTALAMA 

PERSONEL 

SAYISI 

01.03.2009-

28.02.2010  

ORTALAMA 

PERSONEL 

SAYISI 

01.03.2010-

28.02.2011  

ORTALAMA 

PERSONEL 

SAYISI 

01.03.2011-

29.05.2011  

ORTALAMA 

PERSONEL 

SAYISI 

Akdeniz Bölgesi 489 443 504 595 

Ege Bölgesi 4.397 4.230 4.402 4.405 

Ġç Anadolu Bölgesi 457 602 769 716 

Marmara Bölgesi 1.457 1.801 2.327 2.240 

Toplam 6.799 7.076 8.002 7.956 

 

3.4.17. Personelin ortaklığa fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaĢma hakkında bilgi:  
Bu Ģekilde sözleĢme/anlaĢma bulunmamaktadır.  

 

3.4.18. Son 12 ayda mali durumu önemli ölçüde etkilemiĢ veya etkileyebilecek, iĢe ara verme 

haline iliĢkin bilgi:  

ġirketimiz ve faaliyetleri etkileyebilecek iĢe ara verme vb. herhangi bir olay yaĢanmamıĢtır.  

 

3.4.19. Son 12 ayda ortaklığın ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli 

etkisi olmuĢ veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim 

iĢlemleri:  
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Ortaklık aleyhine açılmıĢ ve 29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle halihazırda devam eden muhtelif 

davalar bulunmaktadır. Ortaklık yönetimi, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve 

finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası yükümlülüklere karĢı 

gerekli görülen karĢılıklar ayrılmaktadır. 29 Mayıs 2011 tarihi itibariyle söz konusu davalar için 

ayrılan karĢılık tutarı 4.826 Bin TL‟dir 

 

3.4.20. Son üç yıldaki finansal yatırım politikaları: 

ġirket‟in 29 Mayıs 2011 tarihli finansal tablolarında herhangi bir finansal yatırım kalemi 

bulunmamaktadır. Son üç yılda ġirket, operasyonel faaliyetlerden ve finansal kaynaklardan 

sağladığı nakiti, finansal yatırımlardan ziyade sabit kıymet yatırımları ile ticari faaliyetlerin 

finansmanında kullanmıĢtır. 

 

3.5. Eğilim Bilgileri  

 

3.5.1. Üretim, satıĢ, stoklar, maliyetler ve satıĢ fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler 

hakkında bilgi:  
 

ġirketin 01.03.2010 - 28.02.2011 özel hesap dönemi finansal tabloların açıklandığı tarihten 

izahnamenin hazırlandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde Ģirket performansını ve finansal 

durumunu olumsuz etkileyen herhangi bir eğilim bulunmamaktadır. 

 

ġirketin planları dahilinde açılması planlanan yeni mağazalar ile birlikte satıĢlarda artıĢ yönünde bir 

eğilim beklenmektedir. 

 

3.5.2. Ortaklığın finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler,  

belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler: 

 

ġirket‟in finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olağandıĢı herhangi bir 

olumlu veya olumsuz eğilim, belirsizlik ve yükümlülük yoktur. 

 

ġirketin planları dahilinde açılması planlanan yeni mağazalar ile birlikte satıĢlardaki artıĢın Ģirketin 

finansal durumunu olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir.
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4. SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER   

 

ġirket‟in hesap dönemi 11 Ağustos 2005 tarih ve 12 no‟lu Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılan 

baĢvurular ile bağlantılı olarak T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün 1 Ocak - 31 Aralık olan 

hesap döneminin 1 Mart - 28 ġubat olarak değiĢtirilmesine izin veren 22 Ağustos 2005 tarih ve 041593 sayılı 

yazısı çerçevesinde tadil edilmiĢtir. Buna göre hesap dönemi her yılın Mart ayının 1. günü baĢlar ve ġubat 

ayının son günü sona erer. 

 

  

Bağımsız  

Denetimden  

GeçmemiĢ Konsolide Olmayan 

(Bin TL) 

 

 

Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 

 Konsolide Olmayan (Bin TL) 

Tesco Kipa UFRS Gelir 

Tablosu Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 

2011 % 

29 Mayıs 

2010 % 

28 ġubat 

2011 % 

28 ġubat 

2010 % 

28 ġubat 

2009 % 

Net SatıĢlar 464.422 100% 395.411 100% 1.783.200 100% 1.552.604 100% 1.424.884 100% 

SatıĢların Maliyeti (342.937) -74% (301.842) -76% (1.300.402) -73% (1.144.229) -74% (1.052.793) -74% 

Brüt Kar 121.485 26% 93.569 24% 482.798 27% 408.375 26% 372.091 26% 

Faaliyet Giderleri (128.842) -28% (105.494) -27% (470.976) -26% (411.701) -27% (373.873) -26% 

Diğer Gelir / (Gider)  473 0% 183 0% 90 0% (918) 0% (2.415) 0% 

Faaliyet Karı (6.884) -1% (11.742) -3% 11.912 1% (4.244) 0% (4.197) 0% 

Diğer Finansal Gelir / (Gider) (12.230) -3% (9.170) -2% (40.004) -2% (38.151) -2% (73.161) -5% 

ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri  502 0% 2.037 1% 15.505 1% (10.644) -1% 12.770 1% 

Dönem Karı (18.612) -4% (18.875) -5% (12.587) -1% (53.039) -3% (64.588) -5% 

VAFÖK 14.065 3% 6.272 2% 87.755 5% 58.507 4% 47.289 3% 

Tesco Kipa UFRS Bilanço 

Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 

2011    

28 ġubat 

2011  

28 ġubat 

2010  

28 ġubat 

2009  

Dönen Varlıklar 303.004 18%   271.382 16% 263.428 17%       229.306 16% 

Duran Varlıklar 1.407.476 82%   1.420.703 84% 1.284.705 83% 1.234.311 84% 

Toplam Varlıklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 633.588 37%   596.412 35% 442.014 29% 305.528 21% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 657.111 38%   657.280 39% 655.139 42% 654.070 45% 

Toplam Yükümlülükler 1.290.699 75%   1.253.692 74% 1.097.153 71% 959.598 66% 

Özkaynaklar 419.781 25%   438.393 26% 450.980 29% 504.019 34% 

Toplam Kaynaklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 
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LĠKĠDĠTE ORANLARI  29.05.2011 28.02.2011 28.02.2010 28.02.2009 

Cari Oran 47,82% 45,50% 59,60% 75,05% 

Likidite Oranı (Asit-test) 13,30% 13,84% 20,72% 25,67% 

ĠĢletme Sermayesi (Bin TL)       (330.584)    (325.030)    (178.586)         (76.222) 

     

FĠNANSAL YAPI ORANLARI  29.05.2011 28.02.2011 28.02.2010 28.02.2009 

Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar 307,47% 285,97% 243,28% 190,39% 

KV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 37,04% 35,25% 28,55% 20,87% 

UV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar 38,42% 38,84% 42,32% 44,69% 

Finansal Borçlar / Özkaynaklar 235,22% 212,13% 180,73% 143,35% 

Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar 57,73% 54,96% 52,65% 49,37% 

Toplam Finansal Borç (Bin TL) 987.415 929.946 815.060 722.522 

     

KARLILIK ORANLARI  29.05.2011 28.02.2011 28.02.2010 28.02.2009 

Özkaynak Karlılığı -4,43% -2,87% -11,76% -12,93% 

Brüt Kar Marjı 26,16% 27,07% 26,30% 26,11% 

Net Kar Marjı -4,01% -0,71% -3,42% -4,53% 

     

HĠSSE SENEDĠ PERFORMANS ORANLARI 29.05.2011 28.02.2011 28.02.2010 28.02.2009 

Piyasa Değeri (Bin TL) 881.068 917.966 854.233 417.054 

Hisse Senedi Fiyatı (TL) 7,88 8,21 7,64 3,73 
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5. MEVCUT SERMAYE VE SERMAYE PĠYASASI ARAÇLARI HAKKINDA 

BĠLGĠLER  

 

5.1 Kayıtlı Sermaye Tavanı                       :  200.000.000.-TL 

 ÇıkarılmıĢ Sermayesi                          :  111.810.664.-TL 

5.2 Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy 

hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve 

tüzel kiĢiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:  

ġirket‟in 10 Ağustos 2011 Olağan Genel Kurul ve 15 Ağustos 2011 tarihleri itibariyle 

sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 

 
Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Unvanı/ Son Genel Kurul  

10/08/2011 

Son Durum 15/08/2011 

Adı Soyadı (TL) (%) (TL) (%) 

Tesco PLC 103.891.292 92,92 103.891.292 92,92 

Diğer (Halka Açık) 7.919.372 7,08 7.919.372 7,08 

TOPLA 111.810.664 100,00 111.810.664 100,00 

 

Ġzahnamenin hazırlandığı tarih itibariyle ġirket‟in sermayesi 111.810.664 TL olup her 

biri 1 TL değerinde 111.810.664 adet paya bölünmüĢtür. Paylar A ve B olarak iki 

gruba ayrılmıĢtır. ġirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL‟dir. 

 

5.3 

 

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kiĢi 

ortakların birbiriyle akrabalık iliĢkileri:   
Yoktur. 

 

5.4 Ortaklığın yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, 

yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için 

alınan tedbirler:  

 

Ortaklığın, yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı %92,92 pay oranı ile Ġngiltere‟de 

yerleĢik Tesco PLC‟dir. Yönetim hakimiyetine iliĢkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

dıĢında alınmıĢ bir tedbir yoktur. 

Tesco PLC‟nin ortaklık yapısı aĢağıdadır:  

Ünvanı 
Sermayedeki Payı 

Ġngiliz Sterlini % 

Blackrock, Inc 22.029.600 5,48 

Legal & General Investment Management Limited 16.039.800 3,99 

Berkshire Hathaway Inc 12.140.400 3,02 

Halka Açık 351.790.200 87,51 

Toplam 402.000.000 100,00 
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5.5 Sermayeyi temsil eden paylara iliĢkin bilgi: 

 
Ortak Adı  Pay Tutarı 

(TL)  

Pay Oranı (%) 

Tesco PLC A Grubu Ġmtiyazlı  9.888 0,01 

Tesco PLC B Grubu Adi  103.881.404 92,91 

Tesco PLC Toplamı  103.891.292 92,92 
Diğer A Grubu Ġmtiyazlı  112 0,00 

Diğer B Grubu Adi  7.919.260 7,08 

Diğer Toplamı  7.919.372 7,08 

Toplam Sermaye Nominal Değer/TL  111.810.664 100,00 

 

 
 

5.6 Ortaklığın paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan 

veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ortaklık paylarının adedi, defter değeri 

ve nominal değeri: 

Yoktur. 

   

5.7 Ortaklığın yönetim hakimiyetinde değiĢikliğe yol açabilecek anlaĢmalar hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

5.8 Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, 

yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değiĢikliğe yol açan diğer 

iĢlemlere iliĢkin bilgi:  

Yoktur. 

 

5.9 

 

Son 3 yılda sermayenin % 10’undan fazlası ayni olarak ödenmiĢse konu hakkında 

bilgi: 

Yoktur. 

 

5.10 Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satıĢ suretiyle pay ihracının 

bulunması halinde, bu iĢlemlerin niteliğine, bu iĢlemlere konu olan payların sayı ve 

niteliklerine ve tahsisli satıĢ yapılan gerçek ve/veya tüzel kiĢilere iliĢkin 

açıklamalar:  

Yoktur. 

 

5.11 Varantlı sermaye piyasası araçları, oydan yoksun paylar, hisse senedine 

dönüĢtürülebilir tahvil, hisse senedi ile değiĢtirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası 

araçlarının miktarı ve dönüĢtürme, değiĢim veya talep edilme esaslarına iliĢkin 

bilgi:  

Yoktur. 

 

5.12 Grup Ģirketlerinin opsiyona konu olan veya koĢullu ya da koĢulsuz bir anlaĢma ile 

opsiyona konu olması kararlaĢtırılmıĢ sermaye piyasası araçları ve söz konusu 

opsiyon hakkında iliĢkili kiĢileri de içeren bilgi:  

Yoktur. 
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5.13 Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. payların sayısı ve niteliği 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

5.14 Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada iĢlem görüp 

görmediğine veya bu hususlara iliĢkin bir baĢvurusunun bulunup bulunmadığına 

iliĢkin bilgi:  

Ortaklığın toplam sermayesini oluĢturan 111.810.664 TL‟nin 111.800.664 TL 

tutarındaki 111.800.664 adet “B” Grubu hamiline hisse senedi Borsa‟da iĢlem görme 

niteliğine haizdir.  

 

10.000 TL tutarındaki 10.000 adet “A” grubu nama hisse senedi Borsa‟da iĢlem görme 

niteliğine haiz değildir. 

 

5.15 Borsada iĢlem görmesi amaçlanan sermaye piyasası araçlarıyla eĢ zamanlı olarak,  

- Söz konusu araçlarla aynı grupta yer alanların tahsisli satıĢa konu edilmesi veya 

satın alınmasının taahhüt edilmesi veya, 

- Söz konusu araçların baĢka bir grubunun tahsisli satıĢa ya da halka arza konu 

edilmesi durumunda 

bu iĢlemlerin mahiyeti ve bu iĢlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının 

sayısı ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 

 

5.16 Ġzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ortaklık halihazırda halka 

açık bir ortaklık ise; 

- Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilen ele geçirme 

teklifleri, 

- Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 
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6. YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

6.1 Ortaklığın genel organizasyon Ģeması:  
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6.2 Ortaklığın yönetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi: 
 

 

04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile Ana SözleĢmenin 9. Maddesine Göre 3(Üç) Yıllığına 

Görev Yapmak Üzere 5 Ağustos 2010 tarih ve 2010/40 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile 

Seçilen Yönetim Kurulu: 

 

1. Trevor John Masters      Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

2. Paul Fraser Daley Ritchie   Yönetim Kurulu BaĢkan 

Vekili(CEO) 

 

3. Ellen Louise Gladders    Yönetim Kurulu Üyesi 

(04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile atanan David Lawrence North‟ın yerine 18 

Temmuz 2011 tarih 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) 

4. Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter Yönetim Kurulu Üyesi 

(15 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü genel Kurul Kararı ile 10. üye olarak atanan Niall 

Laurence Hunter‟ın yerine 22 Mart 2011 tarih 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 

atandı.) 

5. Ewan Jason McMahon    Yönetim Kurulu Üyesi 

(04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile atanan Antony John Hoggett‟ın yerine 18 

Temmuz 2011 tarih 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) 

6. Paul Roland Fearn    Yönetim Kurulu Üyesi 

 

7. Sadık Zühtü KocabaĢ    Yönetim Kurulu Üyesi 

 

8. Murat Sağlık     Yönetim Kurulu Üyesi  

 

9. Mustafa Remzi Kıraç    Yönetim Kurulu Üyesi 

 

10. Gökçe Orhan     Yönetim Kurulu Üyesi 

(13 Nisan 2011 tarihli Olağanüstü genel Kurul Kararı ile 10. üye olarak atandı.) 

 

6.3 Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi: 

 

Yoktur. 
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6.4 Yönetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve denetim kurullarında 

bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları, bu Ģirketlerdeki 

sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya 

ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:  

 

Adı Soyadı 
ġirketteki 

Görevi 

Son BeĢ Yılda Yönetim 

Ve Denetim Kurullarında 

Bulunduğu Veya Ortağı 

Olduğu Bütün ġirketlerin 

Unvanları 
Sermaye 

Payı(%) 
Halep Devam 

Edip Etmediği 
Guillaume 

Gerard 

Marie 

Corneille 

Deruyter 

 Yönetim 

Kurulu 

Üyesi/Finans 

Direktörü 

 CarrefourSA Carrefour 

Sabancı Ticaret Merkezi 

A.ġ. 
 Yoktur.  Etmiyor. 

 

 

6.5 Ortaklığın denetim kurulu üyelerine iliĢkin bilgi: 
 

10.08.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul ile T.T.K. 347.Madde, Ana SözleĢmenin 16. 

Maddesine Göre 1(Bir) Yıllığına Görev Yapmak Üzere Seçilen Denetçiler: 

  

1. Mustafa Ersun Bayraktaroğlu Denetim Kurulu Üyesi  

 

2. Haydar Gökçek                       Denetim Kurulu Üyesi  

 

3. Ebru Serdar                             Denetim Kurulu Üyesi  

 

6.6 Denetim kurulu üyelerinin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar 

hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 
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6.7 Denetim kurulu üyelerinin son beĢ yılda yönetim ve denetim kurullarında 

bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve bu yönetim ve 

denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip 

etmediğine dair bilgi:  
Adı Soyadı Son BeĢ Yılda Yönetim Ve enetim 

Kurullarında Bulunduğ Veya Ortağı 

Olduğu Bütün ġirketlerin Unvanları 

Görevi 

Ersun 

Bayraktaroğlu 

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic.ve Gıda 

San.A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  BaĢaran Nas YMM A.ġ. Ortak 

  Turk Tuborg Denetim kurulu üyesi 

  Dhl Worldwide Express TaĢ.Tic.A.ġ Denetim kurulu üyesi 

  Maersk Denizcilik A.ġ Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Bir Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Ġki Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A. 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Üç Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

 Redevco Dört Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco BeĢ Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Altı Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Yedi Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Sekiz Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco Dokuz Emlak GeliĢtirme ĠnĢaat 

Yatırım ve Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco  GeliĢtirme ĠnĢaat Yatırım ve 

Ticaret A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Redevco  Gayrimenkul Yönetim 

Hizmetleri A.ġ. 

Denetim kurulu üyesi 

Haydar Gökçek Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic.ve Gıda 

San.A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 

  Türk Tuborg Bira Ve Malt San.A.ġ Denetim kurulu üyesi 

  Rexam Paketleme San.ve Tic.A.Ģ Denetim kurulu üyesi 

  Ergun Hidrolik San ve Tic.A.ġ Denetim kurulu üyesi 

  VF Ege Giyim San.ve Tic A.ġ Denetim kurulu üyesi 

 Storopack Ambalaj San ve Tic.A.ġ Denetim kurulu üyesi 

  Cevher Jant San.A.ġ Denetim kurulu üyesi 

Ebru Serdar Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic.ve Gıda 

San.A.ġ 

Denetim kurulu üyesi 
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6.8 Yönetimde söz sahibi olan personele iliĢkin bilgi: 

 

Adı Soyadı Görevi 

Son 5 Yılda 

Ortaklıkta 

Üstlendiği Görevler 

Son Durum 

Ġtibariyle Ortaklık 

DıĢında Aldığı 

Görevler 

Paul Fraser Daley 

Ritchie 
Genel Müdür Genel Müdür Yoktur 

Anthony John 

Hogget 

Operasyon 

Direktörü 
Operasyon Direktörü Yoktur 

Murat Sağlık 
Ticari Direktör - 

Gıda 

Ticari Direktör - 

Gıda 
Yoktur 

Mustafa Remzi 

Kıraç 

Ġnsan Kaynakları 

Direktörü 

Ġnsan Kaynakları 

Direktörü 
Yoktur 

Stephen Anthony 

Reynolds 

Pazarlama 

Direktörü 
Pazarlama Direktörü Yoktur 

 

 

 

6.9 Yönetimde söz sahibi olan personelin son beĢ yılda yönetim ve denetim 

kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün Ģirketlerin unvanları ve bu 

yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam 

edip etmediğine dair bilgi:  

 

Yoktur. 

 

6.10 Yönetimde söz sahibi olan personelin ortaklık paylarına yönelik sahip oldukları 

opsiyonlar hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 
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6.11 Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan 

personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi: 

  

Adı Soyadı Görevi 

ġirkette 

Bulunduğu 

Süre 

(Yıl/Ay) 

Eğitim 

Durumu 

Trevor John Masters   

Yönetim Kurulu BaĢkanı/ 

Denetimden Sorumlu 

Komite Üyesi 

2 YIL  Lisans 

Paul FraserDaley Ritchie 

Yönetim Kurulu BaĢkan 

Vekili(CEO)/Ġcra Kurulu 

Üyesi 

1 YIL Lisans 

Ellen Louise Gladders  Yönetim Kurulu Üyesi  1 AY Lisans 

Ewan Jason McMahon Yönetim Kurulu Üyesi 1AY Lise 

Guillaume Gerard Marie 

Corneille Deruyter 
Yönetim Kurulu Üyesi 7 AY Lisans 

Anthony John Hoggett 
Ġcra Kurulu 

Üyesi/Operasyon Direktörü 
1 YIL Lisans 

Paul Roland Fearn 

Yönetim Kurulu Üyesi/ 

Denetimden Sorumlu 

Komite Üyesi 

3 YIL  Lisans 

Sadık Zühtü KocabaĢ Yönetim Kurulu Üyesi 13 YIL Lisans 

Murat Sağlık 

Yönetim Kurulu Üyesi/ 

Ġcra Kurulu Üyesi /Ticari 

Direktör - Gıda 

 5 YIL Lisans 

Mustafa Remzi Kıraç 

Yönetim Kurulu Üyesi/ 

Ġcra Kurulu Üyesi / Ġnsan 

Kaynakları Direktörü 

 4 YIL Lisans 

Gökçe Orhan 

Yönetim Kurulu Üyesi/ 

Gayrimenkul Satınalma 

Direktörü 

3 YIL Lisans 

Stephen Anthony Reynolds Pazarlama Direktörü 6 AY Lisans 

Mustafa Ersun Bayraktaroğlu Denetim Kurulu Üyesi 9 YIL 
Yüksek 

Lisans 

Haydar Gökçek Denetim Kurulu Üyesi 16 YIL Lisans 

Ebru Serdar Denetim Kurulu Üyesi 7 YIL Lisans 
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Trevor John Masters, Yönetim Kurulu BaĢkanı/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

1998‟de Ġngiltere‟de Mağaza Direktörü olarak atandı. Catteau Yönetim Kurulu‟nda 

operasyonel bir görev üstlendikten sonra 1998‟de Operasyon Direktör‟ü olarak atandı. 2000 

yılında Ekstra Format‟tan* sorumlu Operasyon Direktörü olarak atandı ve görevi boyunca 

ekstra formatlı mağaza sayısını Ġngiltere çapında 198 mağazaya çıkardı. Eylül 2009‟da 

Merkez ve Doğu Avrupa CEO‟su olarak atanarak Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 

Slovakya ve Türkiye‟den sorumlu oldu. 

 

  * Ekstra Format:  

Tesco Kipa‟nın temel ilkesi olan “MüĢteriler için kimse bizden daha çok çalıĢamaz” 

anlayıĢı çerçevesinde Ekstra format mağazalarında, ulusal ve uluslararası markaları 

içeren geniĢletilmiĢ ürün gamı ile alıĢveriĢi daha kolay ve eğlenceli kılan bir mağaza 

ortamı sunuyor. Kipa, müĢterilerine verdiği alıĢveriĢ deneyimini artırma sözünü 

beklenen bu hizmet kalitesiyle yerine getirmeyi hedefliyor. 

 

Gıda ve diğer sınıftaki ürünler dikkate alındığında toplam 35 bin ürünü tek çatı 

altında toplayan Kipa, telefon, fotoğraf departmanı ve optisyen olmak üzere tüm bu 

yeni departmanlarla “mağaza içinde mağaza havası” oluĢturdu. Ayrıca müĢterileri 

için sorunsuz ve pozitif bir alıĢveriĢ deneyimi için uzmanlık gerektiren bu reyonlara 

güncel teknolojilerde eğitim görmüĢ personelini yerleĢtirdi. 

 

Paul Fraser Daley Ritchie, Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili(Ceo)/Ġcra Kurulu Üyesi 

Tesco‟ya 1980 yılında katıldı. Tesco‟da 6 yıl Mağaza Müdürü görevini yürüttükten sonra 

2000 yılında Mağaza Direktörü oldu. 2005 yılında Mağaza Direktörü olarak Operasyon 

Destek Ofis Departmanı‟nda çalıĢmaya baĢladı. Paul Fraser 2006 yılında Ekspres Format 

Operasyon Direktörü görevini üstlendi. 2010 yılında ise Türkiye‟ye Tesco Kipa Ġcra Kurulu 

BaĢkanı (CEO) olarak atandı. 

 
 

Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter, Yönetim Kurulu Üyesi 

Ocak 2011‟den bu yana Tesco Kipa‟da Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. 

Kendisi, finansal stratejilerin belirlenmesinden, oluĢturulmasından,  iĢ planlarının 

geliĢtirilmesinden, planlama süreçlerinin yönetilmesinden, Ģirketin finansal performansının 

oluĢturulmasından ve kontrolünden, hissedar değerinin yönetiminden sorumludur. 

Guillaume, Tesco Kipa‟ya katılmadan önce, Carrefour‟un Türkiye, Tayvan ve Polonya‟da 

faaliyet gösteren Ģirketlerinde Finans Direktörü olarak görev almıĢ ve son olarak da Türkiye 

CarrefourSA‟da Süpermarketler ĠĢletme Direktörü olarak görev alarak supermarket 

operasyonlarını ve mağaza açılıĢ süreçlerini yönetmiĢtir. 
 

Anthony John Hoggett,  Ġcra Kurulu Üyesi/Operasyon Direktörü:  
Tesco‟daki kariyerine 1991 yılında  baĢlayan Tony Hoggett,  Nisan 2010‟dan bu yana 

Tesco Kipa‟da COO görevini yürütmektedir. Tony, Türkiye‟de kar ve zarar 

hesaplamalarının  ve ticari büyümenin gerçekleĢtirilmesinden sorumludur. Tesco Kipa‟daki 

kariyerinden önce Çin Tesco‟da Çin Kuzey Bölgesi BaĢkanı (CEO) olarak görev almıĢtır. 

19 yıldır Tesco‟da çalıĢmakta olan Tony, Tesco Ġngiltere mağazalarında çeĢitli  yöneticilik 

görevlerini üstlenmiĢ  ve Mağaza Müdürü, Operasyon Müdürü ve Mağaza Direktörü 

görevlerinde çalıĢarak 5 yeni mağaza açılıĢını ve 26 mağazanın operasyonunu yönetmiĢtir. 
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Paul Roland Fearn, Yönetim Kurulu Üyesi 

Tesco‟dan önce Paul Geest Bananas Joint Venture‟da Grup Finans Direktörü olarak görev 

aldı. Tesco‟ya 1999 yılında Güney Kore Finans Direktörü olarak katıldı. 2002 yılında 

Polonya‟ya atandı. 2006 yılı Ocak ayında görevinde terfi etmeden önce 2004 yılında Çin 

Halk Cumhuriyeti‟nde Finans Direktörü rolünü üstlendi. Paul, 2008 yılında Tesco Grup 

Uluslararası Finans Direktörü görevine getirildi. 

 

Sadık Zühtü KocabaĢ, Yönetim Kurulu Üyesi/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi 

1998 yılından itibaren Tesco Kipa bünyesinde çalıĢmakta olup hali hazırda ĠnĢaat Direktörü 

olarak Tesco Kipa mağazalarının inĢaatlarından ve teknik iĢletmelerinden sorumludur. 

Tesco Kipa‟daki kariyerinden önce farklı inĢaat firmalarında otel, tünel ve baraj inĢaatı 

projelerinde Proje Müdürü ve  ĠnĢaat Sorumlusu olarak görev alarak inĢaatların zamanında 

tamamlanmasını sağlamıĢtır. 

 

Murat Sağlık, Yönetim Kurulu Üyesi/ Ġcra Kurulu Üyesi /Ticari Direktör - Gıda 

2006 yılından bu yana Tesco Kipa‟da Gıda Ticari Direktör olarak görev yapmaktadır. 

Kendisi, tüm kuru gıda ve taze gıda ürünlerinin satınalma stratejilerinin belirlenmesi ve 

yönetilmesinden, Ģirket karlılığının arttırılmasından sorumludur. Bunun yanında, öz marka 

ürünlerin geliĢtirilmesi, ürünlerin kalite kontrol sürecinin yönetilmesi, kurumsal satınalma 

süreçleri de sorumlulukları arasındadır. Tesco‟ya 2005 yılında katılan Murat Sağlık, Tesco 

Kipa‟daki Gıda Ticari Direktör görevinden önce, Tesco Ġngiltere‟de dondurulmuĢ gıda 

kategorisinden sorumlu Kategori Direktörü olarak çalıĢmıĢtır. 1995 – 2005 yılları arasında 

Unilever‟de Ulusal SatıĢ Müdürü olarak görev yapan Murat Sağlık, bu dönemde tüm ulusal 

zincir mağazalar, yerel zincirler ve parfümeri kanalı satıĢ birimlerinin sorumluluğunu 

üstlenmiĢtir. Murat Sağlık, profesyonel iĢ hayatına 1991 yılında Ford Otosan‟da Proje 

Mühendisi olarak baĢlamıĢ, bu görevinde Satınalma Proje Departmanı‟nda ürün 

yerlileĢtirme projelerinde görev almıĢtır. 

 

Mustafa Remzi Kıraç, Yönetim Kurulu Üyesi/ Ġcra Kurulu Üyesi / Ġnsan Kaynakları 

Direktörü 

Tesco Kipa‟da Ġnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıĢmaktadır. Remzi, ÇalıĢan Planı‟nı 

oluĢturarak ve bu planın hayata geçmesine liderlik ederek, Ģirket önceliklerinin yerine 

getirilmesi için gerekli olan insan gücünün, insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin 

oluĢturulmasını sağlar.    

Tesco‟daki kariyerinden önce JTI Asya Pasifik bölgesinde Bölge Ġnsan Kaynakları 

Direktörü olarak çalıĢmıĢtır.  Bu görevde, ĠK konularında liderlik yapmıĢ ve operasyonel 

geliĢim ve uygulamalarına yön vermiĢtir. GSC Malezya, Kore, Hindistan, Çin, Filipinler ve 

Vietnam‟ın tüm ĠK uygulamalarından sorumlu olarak çalıĢmıĢtır. Bu deneyiminden önce 

ise Türkiye‟de Orta Doğu ve Kuzey Afrika‟dan sorumlu Bölge Ġnsan Kaynakları Direktörü 

olarak çalıĢmıĢtır.  

Remzi, JTI deneyiminden önce Robert Bosch‟da Ġnsan Kaynakları Müdürü olarak 

çalıĢmıĢtır. Ana sorumlulukları arasında Endüstriyel ĠliĢkiler, ĠĢe Alım, Ücret Yönetimi, 

Eğitim ve GeliĢim, Expat Yönetimi, ÇalıĢan Hizmetleri, ve Bordro bulunmaktaydı. Bundan 

önce ise Gilette‟de toplu iĢ sözleĢmeleri, çalıĢan hizmetleri, iĢ kanunu   uygulamaları, 

güvenlik ve dıĢ hizmetler projesi ve TQM (Toplam Kalite Yönetimi) projesi‟nden sorumlu 

Endüstriyel ĠliĢkiler Müdürü olarak çalıĢmıĢtır. 
 

Gökçe Orhan, Yönetim Kurulu Üyesi/ Gayrimenkul Satınalma Direktörü 

Gökçe Orhan, ġubat 2010‟dan bu yana Tesco Kipa‟da Gayrimenkul Satınalma Direktörü 

olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Ģirketin yıllık ve uzun dönemli yeni mağaza açılıĢ 
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programını gerçekleĢtirmek için saha satınalma süreç stratejilerinin belirlenmesinden, 

yönetilmesinden ve Türkiye‟deki mağazalarımızın portföyünün geliĢtirilmesinden  

sorumludur. Kendisi, 2007-2010 yılları arasında Best Buy „da Gayrimenkul ĠĢ GeliĢtirme 

Direktörü olarak pazar analizlerinin yönetiminden, gayrimenkul geliĢtirme stratejilerinin 

belirlenmesinden ve çeĢitli projelerin yönetiminden sorumlu olmuĢtur. Gökçe, daha önce 

Pradera Gayrimenkul Yönetimi Ģirketinde Gayrimenkul Müdürü, 2004 – 2007 yılları 

arasında Tesco Kipa‟da Gayrimenkul Satınalma Yönetmeni ve Bölge Gayrimenkul 

Satınalma Müdürü olarak, 2000-2004 yılları arasında da Gima TAġ‟de Proje GeliĢtirme ve 

Yatırım departmanında Proje GeliĢtirme ve Yatırım Uzmanı olarak çeĢitli görevlerde 

bulunmuĢtur. 

 

Steve Reynolds, Pazarlama Direktörü, 

ġubat 2011„den bu yana Tesco Kipa‟da Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. 

Steve, Ģirket satıĢ bütçesinin yönetimi için  doğru müĢteri planı ve ticari planın 

oluĢturulmasından ve uygulanmasından, müĢteri odaklı pazarlama iĢ planları stratejilerinin 

belirlenmesinden ve alan asortman ve yerleĢim planlarının uygulanmasından sorumludur. 

Kendisi Türkiye/Tesco Kipa‟daki görevinden önce 14 yıl boyunca Tesco Macaristan‟da 

ülkenin pazarlama alanında etkin stratejik planlarının oluĢturulmasından, projelerin 

uygulanmasından ve hayata geçirilmesinden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev 

almıĢtır. Steve 1986 – 1996 yılları arasında da Tesco Ġngiltere‟de farklı pozisyonlarda ve 

pazarlama alanında çeĢitli Uzmanlık ve Yöneticilik pozisyonlarında görev alarak Ģirketin 

büyümesi ve karlılığının arttırılmasından sorumlu olmuĢtur. 

 

Ellen Loise Gladders, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal ĠliĢkiler Direktörü 

Ellen Loise Gladders, Haziran 2011‟den bu yana Tesco Kipa‟da Kurumsal ĠliĢkiler 

Direktörü olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Ģirket sosyal sorumluluk stratejilerinin 

belirlenmesinden, geliĢtirilmesinden, ġirket medya iliĢkileri yönetiminden, ġirket içi iç 

iletiĢim süreçlerinin yönetiminden ve Hükümet ile ilgili stratejik iliĢkilerin yönetilmesinden 

sorumludur.  

Gladders, Tesco Kipa‟ya katılmadan önce Tesco Ġngiltere‟de Toplum Planı Müdürü olarak 

görev almıĢtır. Görevi boyunca Tesco‟nun iklim değiĢim programını oluĢturulmasında rol 

almıĢ ve Tesco Ġngiltere ve uluslararası sosyal sorumluluk planlarına liderlik etmiĢtir. 

Kendisi bu görevinden önce Ġngiltere Tesco‟da Bilgi ĠĢlem Destek Ofisine liderlik etmiĢ ve 

yeni bilgi iĢlem iĢletim modelini oluĢturarak  Ġngiltere‟deki bilgi iĢlem değiĢimini 

yönetmiĢtir.  

 

Ewan Jason McMahon Yönetim Kurulu Üyesi 

Ewan Tesco‟ya  1991 yılında katılmıĢ, farklı alanlarda bir çok kilit rollerde görev alarak 

engin bir tecrübeye sahip olmuĢtur. 

Kariyerine Ġngiltere‟de Mağaza Müdürü olarak baĢlayan Ewan, daha sonra Ġngiltere‟deki 

Operasyon Destek Ofisi‟nde çalıĢarak Ġngiltere‟deki projelerin hayata geçmesinde görev 

almıĢtır.  

Ewan Tesco Japonya‟da Destek Ofisin oluĢturulması ve yürütülmesini sağlamıĢ ve 

ardından Japonya‟daki bir grup mağazanın yönetimini üstlenmiĢtir. Ġngiltere‟de Mağaza 

SipariĢinde altı ay görev aldıktan sonra Ekstra Format Mağaza Direktörü olarak atanmıĢtır. 
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6.12 Ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise ortaklığın kurucularına iliĢkin bilgi:  

Yoktur. 

 

6.13 Ortaklığın mevcut yönetim, denetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan 

personel ile ortaklık son 5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların birbiriyle 

akrabalık iliĢkileri hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.14 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personel hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı alınmıĢ cezai 

kovuĢturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık iĢleri ile ilgili olarak taraf olunan 

dava konusu hukuki uyuĢmazlık ve/veya kesinleĢmiĢ hüküm bulunup bulunmadığı 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

  

 

6.15 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyesi veya yönetimde söz sahibi 

olduğu Ģirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.16 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personele iliĢkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek 

kuruluĢlarınca kamuya duyurulmuĢ davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar 

hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.17 Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz 

sahibi olan personelin yönetim ve denetim organlarındaki üyeliklerine veya 

ortaklıktaki yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından 

son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 

 

 

6.18 - Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ortaklık son 

5 yıl içerisinde kurulmuĢ ise kurucuların ortaklığa karĢı görevleri ile Ģahsi çıkarları 

arasındaki çıkar çatıĢmalarına iliĢkin bilgi:  

- Bu kiĢilerin yönetim veya denetim kurullarında veya üst yönetimde görev 

almaları için, ana hissedarlar, müĢteriler, tedarikçiler veya baĢka kiĢilerle yapılan 

anlaĢmalar hakkında bilgi:  

- Bu kiĢilere belirli bir süre ortaklığın sermaye piyasası araçlarının satıĢı 

konusunda getirilmiĢ sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:  

Yoktur. 
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6.19 Ortaklığın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, 

soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:  

 

Adı Soyadı Görevi 

ġirkette 

Bulunduğu 

Süre(Yıl/Ay) 

Eğitim Durumu 

Trevor John 

Masters   

Yönetim Kurulu BaĢkanı/ 

Denetimden Sorumlu 

Komite Üyesi 

2 YIL Lisans 

Paul Roland 

Fearn 

Yönetim Kurulu 

Üyesi/Denetimden 

Sorumlu Komite Üyesi 

3 YIL Lisans 

 

  

 

6.20 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca kurulması zorunlu 

olan ortaklığın pay sahipleri ile iliĢkiler birimi yöneticisi hakkında bilgi: 

Adı 

Soyadı Görevi 

ġirkette 

Bulunduğu 

Süre(Yıl/Ay) 

ĠĢ 

Tecrübesi

(Yıl/Ay) 

Eğitim 

Durumu ĠetiĢim Bilgileri 

ġükrü 

Aytekin 

Genel 

Muhasebe 

Müdürü 

Yatırımcı 

ĠliĢkileri 

Müdürü 

9 Yıl, 9 Ay 24 Yıl 
Lisans 

 

e-mail: 

sukru.aytekin@tescokipa.com.tr 

Telefon: 232 3985354 

Fax : 232 3986354 
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6.21 Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim 

Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ortaklığın sermaye 

piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve 

kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan görevli personelin 

adı, soyadı ve iletiĢim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü: 

Adı 

Soyadı Görevi 

ġirkette 

Bulunduğu 

Süre(Yıl/Ay) 

ĠĢ 

Tecrübesi

(Yıl/Ay) 

Eğitim Durumu/SPK 

Lisans Durumu ĠetiĢim Bilgileri 

Mehmet 

Müstehlik   

Mali 

ĠĢler 

Müdürü 

2 Yıl, 1 Ay 7 Yıl, 1 ay 

Eğitimi: Lisans, 

SPK Ġleri Düzey Lisansı 

– 201041, 

Kurumsal Yönetim 

Derecelendirme 

Uzmanlığı Lisansı – 

700283. 

e-mail: 

mehmet.mustehlik@tesco

kipa.com.tr 

Telefon: 232 3985357 

Fax : 232 3986357 

 

 

6.22 Son yıllık hesap dönemi itibariyle ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 

yönetimde söz sahibi personeline; 

- Ortaklık ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmet için ödenen ve 

sağlanan Ģarta bağlı veya ertelenmiĢ ödemeler de dahil olmak üzere her türlü ücret 

ve faydaların tutarı ve türü:  

Kısa vadeli faydalar: 10.061.000 TL 

ĠĢten ayrılma sonrası sağlanan faydalar: 358.000 TL 

Diğer uzun vadeli faydalar: 16.000 TL 

Toplam: 10.435.000 TL 

 

- Emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri faydaları ödeyebilmek için ortaklık 

veya bağlı ortaklıklarının ödediği veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:– yönetim 

kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personel için ayrılan kıdem tazminatı karĢılığı  

52.283.000 TL‟dir. 

 

 

6.23 Son yıllık hesap dönemi itibariyle ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim 

ve denetim kurulu üyelerine ve yönetici personele, iĢ iliĢkisi sona erdirildiğinde 

yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara iliĢkin sözleĢmeler hakkında bilgi:  

 

Ortaklık ve bağlı ortaklıklar tarafından, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve yönetici 

personele, iĢ iliĢkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemeler/sağlanacak faydalara iliĢkin 

herhangi bir sözleĢme bulunmamaktadır. Söz konusu iĢ sözleĢmelerinde 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu‟na göre hareket edilmektedir. ġirket yönetici personeli için ayrılmıĢ bulunan 

kıdem tazminatı karĢılığı 377.094.000 TL‟dir. 
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6.24 Ortaklığın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair 

açıklama, kurumsal yönetim ilkeleri karĢısındaki durumu ve kurumsal yönetim 

ilkelerine uyulmuyorsa bunun nedenine iliĢkin gerekçeli açıklama:  

 

Tesco Kipa Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim 

Ġlkeleri‟ne uyum konusunda gösterdiği özeni, geçmiĢ yıllarda olduğu gibi 2008-2009 ve 

2009-2010 döneminde de sürdürmüĢtür. ġirketin Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarında 

belirtildiği üzere, ġirket kendi geliĢmiĢ yönetim anlayıĢının bir gereği olarak da, 

Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyumun sağlanmasını gözetmektedir. GeçmiĢ yıllarda 

uygulanmakta olan birçok kurumsal yönetim ilkesine, 2009-2010 dönemi içinde yenileri 

eklenmiĢ, mevcut uygulamalar iyileĢtirilmiĢ ve Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin 

uygulanması hususunda lider Ģirketlerden biri olma pozisyonu güçlendirilerek 

korunmuĢtur. ġirket, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟nin büyük bir çoğunluğuna uymakta 

olup, istisnalar ġirketin Faaliyet Raporlarında belirtilmiĢtir. 

ġirketin Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin tamamı Faaliyet raporu ile birlikte dönemler 

itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile ġirketin internet sitesinde 

(www.kipa.com.tr) yayımlanmaktadır. 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
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7.   

 

7.1 

GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER 

 

Ortaklığın dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup Ģirketlerinin faaliyet 

konuları, ortaklıkla olan iliĢkileri ve ortaklığın grup içindeki yeri: Tüm Tesco 

grubunun ana Ģirketi olan Tesco PLC, Ġngiltere merkezli uluslarası bir süpermarketler 

zinciridir. Tüm dünyadaki satıĢları ve yerel Pazar payı olarak Ġngiltere‟nin en büyük 

perakendecisi konumundadır. Wal-Mart (ABD), Carrefour (Fransa) ve Home Depot 

(ABD) firmalarının ardından dünyanın dördüncü büyük perakendecisidir. 

 

BaĢlangıçta gıda alanında faaliyet göstermekteyken, daha sonra giyim, elektronik 

ürünler, müĢteri finansal hizmetleri, internet hizmetleri ve telekomünikasyon alanlarında 

da faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. 

 

Tesco uluslarası pazarlarda faaliyet göstermeye 1994 yılında baĢlamıĢ, ve 2006 ġubat 

ayında biten hesap dönemi itibariyle diğer ülkelerdeki satıĢ alanı toplam satıĢ alanının 

yarısına ulaĢmıĢ, dıĢ ülkelerdeki toplam satıĢlar toplam satıĢların yaklaĢık % 24‟ünü 

oluĢturan 10,5 milyon GBP seviyesine gelmiĢtir. 

 

Tesco grubunun hedeflerinden bir diğeri de, giyim, kitap, elektronik ürünler, DVD, CD 

gibi gıda-dıĢı kategorilerde de gıda alanında olduğu gibi baĢarılı satıĢ seviylerini 

yakalamaktır. Tesco grubu geniĢleyen bir öz marka gıda-dıĢı ürün yelpazesi 

sunmaktadır. BaĢlıca gıda-dıĢı ürünler; kitap, CD-DVD&video, gözlük, tekstil, 

elektrik&elektronik ürünler, çiçek, bahçe, oyun, sağlık ve güzellik ürünleridir.   

 

Tesco müĢteri talepleri doğrultusunda telekomünikasyon ve finans alanındaki 

perakendecilik hizmetlerini geliĢtirme yolunu takip etmiĢtir. Ġngiltere‟deki diğer bazı 

süpermarket zincirleri de Tesco‟nun ardından bu geleneksel olmayan alanlara girme 

eğilimine girmiĢlerdir. BaĢlıca perakende hizmetleri aĢağıdaki gibidir: 

 

Telekomünikasyon  Finans 

Ev telefonları  Kredi kartları 

Ġnternet telefonları / EriĢimi  Krediler 

Tesco cep telefonu ağı ve cep telefonları  Mortgage 
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7.2 Unvanı, merkezi, iĢtirak ve oy hakkı oran ve tutarları gibi bilgiler dahil olmak 

üzere ortaklığın doğrudan ya da dolaylı tüm bağlı ortaklıklarının dökümü:   

 

Ortaklığın bağlı ortaklıkları bulunmamaktadır. 

 

7.3 Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ortaklığın finansal yatırımları 

hakkında bilgi:  

 

Yoktur. 

  

 

8. ĠLĠġKĠLĠ TARAF VE ĠLĠġKĠLĠ TARAFLARLA YAPILAN ĠġLEMLER HAKKINDA 

BĠLGĠLER   
 

ġirket‟in 29 Mayıs 2011 ara dönem ve 28 ġubat 2011-2010-2009 yıl sonları itibariyle iliĢkili taraflar 

ile ilgili iĢlemlerin içeriği ve bakiyeleri http://www.kap.gov.tr adresinde ġirket‟in finansal tablo ve 

dipnot açıklamalarında belirtilmiĢtir.  

 

Son açıklanan finansal tablo ve  dipnotlarda, iliĢkili Ģirketler ile ilgili iĢlemlerimizin içeriğinde 

önemli bir değiĢiklik bulunmamaktadır. 
 

9. HALKA ARZA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

9.1 Yetkili organ kararları: 

ġirket Yönetim Kurulu 25 Mayıs 2011 günü yapmıĢ olduğu toplantıda aldığı kararlar 

aĢağıda verilmektedir: 

 

“1. 200.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içinde 111.810.664 TL tutarındaki 

çıkarılmıĢ sermayemizin; 

2. Tamamı mevcut ortaklarımızdan nakden karĢılanmak suretiyle 62.871.336 TL 

(%56,23018) artırılarak 174.682.000 TL'ye çıkarılmasına, 

3. Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına, 

4. Mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 1 TL olan beher hisse için 

toplam 8,43 TL karĢılığında primli olarak kullandırılmasına, 

5. Ġhraç edilecek payların, kar oluĢması halinde, ilk kez 1 Mart 2011-29 ġubat 2012 

özel hesap dönemi karından yararlandırılmasına, 

6. Konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak sermaye artıĢına izin ve artırılacak sermayeyi 

temsil eden hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna 

müraacat edilmesine, 

7. Sermaye artırımı nedeniyle Ģirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

kaydileĢtirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.ġ.' nin Genel 

Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma 

haklarının kaydileĢtirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına karar 

verilmiĢtir.” 

 

Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2011 tarih ve  2011-2012 /16 sayılı “Sermaye 

Artırımı”  konulu kararına karĢı iĢ bu izahnamenin hazırlandığı tarih itibariyle 

Ģirketimize tebliğ edilmiĢ herhangi bir iptal davası yoktur. 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
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9.2 SatıĢı yapılacak paylar ile ilgili bilgi: 

Pay Nama/Hamiline Bir Payın 

Nominal 

Pay Nominal 

Değerleri 

Grubu Olduğu Değeri (TL) Sayısı Toplamı (TL) 

B Hamiline 1,00 TL 62.871.336 62.871.336 

    Toplam 62.871.336 62.871.336 

 

 

9.3. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgi:  

Yoktur. 

9.4 a) Ġç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: 

Yoktur. 

 b) Ġç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak 

paylar ile ilgili bilgi:  

Yoktur. 

  

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:  

Yoktur. 

 

i) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay 

alma oranı: 

Yoktur. 

 

ii) BaĢvuru Ģekli: 

Yoktur. 
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9.5 SatıĢı yapılacak payların yatırımcılara sağladığı haklar:  
 

Kârdan pay alma hakkı: Hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne ihraç ve iktisap 

tarihlerine bakılmaksızın eĢit olarak dağıtılır.(SPKn md.15),  

Tasfiyeden pay alma hakkı: ġirket‟in infisahı halinde her pay sahibi infisah eden Ģirket 

mallarının kullanılması hakkında esas mukavelede baĢkaca hüküm olmadığı takdirde, tasfiye 

neticesine payı oranınca iĢtirak hakkına sahiptir. (TTK md.455),  

Bedelsiz pay edinme hakkı: Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artrımlarında, bedelsiz 

paylar artırım tarihlerindeki mevcut paylara dağıtılır. (SPKn md.15),  

Yeni pay alma hakkı: Genel Kurulun esas sermayenin artırılmasına iliĢkin kararında aksine Ģart 

yoksa pay sahiplerinden her biri hisse senetlerinin Ģirke sermayesindeki payı ile mütenasip 

miktarını alabilir. (TTK md.394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md.12),  

Genel kurula katılma hakkı: Pay sahipleri organların tayini, hesapların tastik ve kazancın 

dağıtılması gibi Ģirket iĢlerine iliĢkin haklarını Genel Kurul toplantılarında kullanırlar.  (TTKn 

md.360),  

Genel kurulda müzakerelere katılma ve oy hakkı: Her hisse senedi en az bir oy hakkı verir. Bu 

esasa aykırı olmamak Ģartıyla hisse senetlerinin maliklerine vereceği oy hakkının sayısı esas 

mukavele ile tayin olunur. (TTkn md.375, md.369, md 373,374),  

Bilgi alma hakkı: Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı 

hususundakiteklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte genel kurulun adi 

toplantısından en az onbeĢ gün önce Ģirketin merkez adresinde ve Ģubelerinde pay sahiplerinin 

emrine amade bulundurulur.   (SPKn md.16, TTK md.362),  

Ġnceleme ve denetleme hakkı: Pay sahipleri, Ģüpheli gördükleri noktalara denetçilerin dikkat 

nazarlarını çekmeye ve lüzümlu izahatı istemeye yetkilizdirler.  (TTK md.363), Ġptal davası 

açma hakkı: Kanun veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına 

aykırı olan umumi heyet kararları alayhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde Ģirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilirler. (TTK md.381-

384, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md.12).  

Diğer taraftan, TTK md.341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen “azınlık 

hakları”, ödenmiĢ sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından 

kullanılır (SPKn md.11). 
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9.6 Kardan Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgi:  

a) Hak kazanılan tarih: Ġhraç edilen paylar; yeni pay alma hakkına iliĢkin sirkülerin 

yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına 

genel kurulca karar verilmiĢ olması halinde ilk kez 01.03.2011-29.02.2012 özel hesap 

dönemi karından temettü hakkı elde eder. ġirket‟in 28 ġubat 2011 tarihinde sona eren yıllık 

özel hesap dönemi itibariyle 132.242.000 TL geçmiĢ yıllar zararı mevcuttur. 

b) ZamanaĢımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı 

bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden 

itibaren beĢ yılda zaman aĢımına uğrar. Zaman aĢımına uğrayan temettü ve temettü avansı 

bedelleri hakkında 2308 sayılı ġirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse 

Senedi Bedellerinin Hazineye Ġntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

c)Hakkın kullanımına iliĢkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dıĢında yerleĢik pay 

sahipleri tarafından kullanım prosedürü:  
Hak kullanımına iliĢkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt 

dıĢında ve yurt içinde yerleĢik pay sahipleri için aynıdır. Buna göre; 

Hisseleri, MKK nezdinde ve altındaki hesaplarda kayden saklamada bulunan ortaklarımız ile 

talep eden diğer ortaklarımıza, kar payı ödemeleri, Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic.ve Gıda 

San. A.ġ.‟ye iletilen yazılı talimat doğrultusunda, doğrudan ortaklarımızın göstereceği banka 

hesaplarına yapılmaktadır.  

Hisseleri, MKK nezdinde ve Aracı KuruluĢlar altındaki yatırımcı hesaplarında kayden 

saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri ise MKK aracılığıyla ortaklarımızın 

hesaplarına aktarılmaktadır. 

Hisselerini fiziken elinde bulunduran ortakların kar payı ödemeleri, SPKn.‟nun Geçici 6‟ncı 

maddesi ve MKK‟nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği ancak hisse 

senetlerinin kaydileĢtirme iĢlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılabilmektedir.  

Tam ve dar mükellef tüzel kiĢiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet 

bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 

belirlenen sürelere uyulur. Kar payı dağıtımı herhangi bir süre ile sınırlı değildir.   

d) Kar payı oranı veya hesaplanma yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif 

mahiyette olup olmadığı: Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic. ve Gıda San. A.ġ., Türk Ticaret 

Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; 

Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile ġirket Esas SözleĢmesi dikkate 

alınaarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve kar dağıtımını yapmaktadır.  

 

 



74 

 

 

9.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 

a)Bu artırımda ihraç edilecek paylara iliĢkin zorunlu çağrı, satın alma ve/veya satma 

haklarına iliĢkin kurallar hakkında bilgi:   

Ġsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir 

yöntemle, tek baĢına veya birlikte hareket ettikleri kiĢilerle beraber, doğrudan veya dolaylı 

olarak bir ortaklığın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait 

payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorunda olup, halka açık anonim ortaklıkların 

pay sahiplerine yapılacak çağrıya iliĢkin esaslar Kurul‟un Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı 

Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği‟nde düzenlenmiĢtir. 

b) Son yıl hesap dönemi ve cari hesap yılı içinde yapılan çağrı yoluyla ortaklığın 

paylarını toplama teklifleri, bu tekliflerle ilgili fiyat veya değiĢtirme Ģartları ve bu 

tekliflerin sonucu hakkında bilgi: YOKTUR 

 

 

Yeni Pay Alma Hakkına ĠliĢkin Bilgiler  

 

a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma 

nedenlerine iliĢkin bilgi:  Yeni pay alma hakları kısıtlanmamıĢtır. 

 

b) Belli kiĢilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 

 

c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı 

alınıp alınmadığı: Yeni alma haklarının kullanılmasının ardından kalan paylar tasarruf 

sahipleri sirkülerininin ilanı ile yatırımcılara arz edilecek, tasarruf sahiplerine yapılan arzın 

ardından kalan paylar Ģirket ortaklarından TESCO Public Limited Company tarafından satın 

alınacaktır. 

 

d) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür.  Bu sürenin baĢlangıç ve bitiĢ 

tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiĢ 

tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen iĢgünü akĢamı sona erecektir. 

 

e) Ortakların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma 

oranı: 56,23018% 

 

f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi :  

T. GARANTĠ BANKASI A.ġ. ĠSTANBUL KURUMSAL ġUBESĠ 

IBAN TR91 0006 2000 3810 0006 286755 

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS‟de ihraçcı alt hesaplarında  
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic. ve Gıda San. A.ġ tarafından muhafaza ve takip edilen 

ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka Ģubesinde açılan hesaba yeni pay 

alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.  

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri MKS‟de aracı kurum/kuruluĢlar 

nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay alma tutarını, 

yukarıda belirtilen banka Ģubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni 

pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak aracı kurum/kuruluĢlar nezdindeki 

yatırım hesaplarına yatıracaklardır. 
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g) BaĢvuru Ģekli ve payların dağıtım zamanı ve yeri:  

KaydileĢtirilmemiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar; 

Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz 

kaydileĢtirmemiĢ ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız yeni pay alma haklarını, 

SPKn.'nun Geçici 6'ncı maddesi ve MKK'nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu 

gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileĢtirme iĢlemlerinin yeni pay alma hakkı kullanım süresi 

içerisinde tamamlanmasını takiben kullanabileceklerdir. Ortaklarımız fiziken ellerinde 

bulundurdukları hisse senetleri ile beraber aĢağıda adres ve telefonu verilen Garanti Yatırım 

Menkul Kıymetler A.ġ.‟ne baĢvurmak kaydileĢtirme sürecini baĢlatabileceklerdir. 

Ortaklarımız kaydileĢtirme iĢlemleri hakkında ġirketimizden bilgi alabilirler. 

Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki hisse senedi verilmeyecek, Ģirketimize iliĢkin 

paylar kaydi sistemde takip edilecektir. 

31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmemiĢ hisse senetlerine bağlı mali haklar, MKK 

tarafından kayden izlenecek ve bu payların sağladığı yönetime iliĢkin haklar MKK tarafından 

kullanılacaktır. Hak sahiplerinin ellerindeki hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara 

göre teslim etmeleri halinde, MKK‟da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına 

aktarılacaktır. 

Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileĢtirilmemiĢ hisse senetleri, 

borsada iĢlem görmeyecektir. Bunların yeniden borsada iĢlem görebilmesi, kaydileĢtirilmeleri 

amacıyla teslim edilerek, MKK‟da hak sahipliklerine iliĢkin kayıtların oluĢturulmasına 

sonrasında mümkündür. 

 

KaydileĢtirilmiĢ Paylara ĠliĢkin Esaslar; 

Payları MKK tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme iliĢkin düzenlemeleri 

çerçevesinde izlenmeye baĢlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı 

çerçevesinde kayden alacaklardır. Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve hisseleri 

MKS‟de aracı kurum/kuruluĢlar nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen 

ortaklarımız, yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen banka Ģubesinde açılan hesaba MKK 

tarafından ödenmek üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak 

aracı kurum/kuruluĢlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.  

Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, 

önceden yapılmıĢ iĢlemler iptal edilecektir. 

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay 

alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. 

 

h) Yeni pay alma sirkülerinin ilan edileceği yerler:  

- Kamuyu Aydınlatma Platformu ( www.kap.gov.tr ) 

- Tesco Kipa A.ġ. web sitesi (www.kipa.com.tr ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
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9.9 Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin adı,  iĢ adresleri ve bir 

payın satın alma fiyatı:  

 

Tüzel KiĢi Adı: Tesco Public Limited Company 

ĠĢ Adresi: New Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire, EN8 9SL 

ĠNGĠLTERE 

Bir Payın Satın Alma Fiyatı: 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL‟de az olmamak üzere 

Halka arz süresinin sonundaki üç iĢlem gününde borsa birinci el pazarında gerçekleĢen günlük 

ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması üzerinden. 

 

9.10 Halka arz tutarı: Yapılacak sermaye artırımı ile 62.871.336 TL nominal değerli pay ihraç 

edilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine 

arz edilecektir. Bu tutar ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen Ģekilde kamuya 

açıklanacaktır. 

 

9.11 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Halka arz süresi 3 iĢ günüdür. Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından, ihraç edilecek hisselerin kayda alınmasını ve yeni pay alma 

haklarının kullanılmasını takiben yapılması planlanmaktadır. 

  

9.12 1 TL nominal değerli bir payın satıĢ fiyatı ile söz konusu fiyatın tespitinde kullanılan 

yöntemler: Bedelli sermaye artırımı sırasında ihraç bedeli Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. 

tarafından hazırlanan değerleme çalıĢması sonucunda ortaya çıkan değer aralığı içinde ġirketimiz 

tarafından belirlenmiĢtir. Garanti  Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. ilgili fiyatı belirlerken Benzer 

ġirketler ve GeçmiĢ ĠĢlemler yaklaĢımlarını dikkate alarak bir fiyat tespit çalıĢması yapmıĢtır. 

 

Sözkonusu fiyat tespit raporuna göre, 

Tesco – Kipa için ortaya çıkan piyasa değeri ve pay baĢına değer aĢağıdaki gibi oluĢmuĢtur, 

(MilyonTL) Borsalarda İşlem Gören Şirketler Geçmiş İşlemler 

  FD/Satışlar FD/FAVÖK   FD/Satışlar FD/FAVÖK 

  Çarpanına Göre Çarpanına Göre   Çarpanına Göre Çarpanına Göre 

Piyasa 
Değeri                       822,23                           982,46       

                      
900,06     

                      
671,64     

Pay Sayısı             111.810.664                 111.810.664      
            
111.810.664     

            
111.810.664     

Pay Başına 
Değer(TL)                            7,35                                8,79       

                           
8,05     

                           
6,01     

Yukarıda belirtilmiĢ olan rakamlar ıĢığında, Tesco Kipa‟nın piyasa değerinin 671,64 ile 982,46 milyon 

TL aralığında oluĢtuğu tespit edilmektedir. Buna göre Tesco Kipa‟nın pay baĢına değeri 6,01 ile 8,79 

TL aralığında oluĢmaktadır. DeğiĢik yöntemlerle bulunan pay baĢına değerlerin ortalaması alındığında 

ise pay baĢına değer 7,55 TL olarak hesaplanmaktadır. 

Ġlgili fiyat tespit reporu, sirküler ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile 

ġirket‟imiz internet sitesi (www.kipa.com.tr) adreslerinde ayrıca yayımlanacaktır. 

 

Sonuç olarak;  

Yeni pay hakların kullanılması sırasında hisse fiyatı: 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL  

Halka arz sırasında hisse fiyatı: 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL‟den az olamamak üzere 

Borsa‟da oluĢan fiyattır. 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
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9.13 Yönetim veya denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin veya iliĢkili kiĢilerin 

(bunların eĢleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) son yıl içerisinde iktisap ettiği 

veya iktisap etme hakkına sahip oldukları halka arz konusu paylar için ödedikleri veya 

ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karĢılaĢtırılması: YOKTUR. 

 

9.14 SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli: Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını nominal 

değerin üzerinde belirlenen primli fiyat üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma haklarının 

kullanılmasından sonra kalan paylar “ĠMKB” Birincil Pazarında “Borsada SatıĢ Yöntemi” ile 

halka arz edilecektir. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf 

sahiplerinin satıĢ süresi içerisinde “ĠMKB”‟de iĢlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı 

kurumlardan oluĢan borsa üyelerinden birine baĢvurmaları gerekmektedir.  

 

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan ve rüçhan hakları kuallanımından arta kalan paylar halka 

arz edildikten sonra satılamayan  payları, satıĢ süresini takip eden 3 (üç) iĢgünü içerisinde 

bedellerini 1,-TL nominal değerli bir pay için 8,43 TL‟den az olmayacak Ģekilde tam ve 

nakden ödeyerek satın almayı hakim ortağımız  TESCO Public Limited Company taahhüt 

etmiĢtir. 

 

 

9.15 Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi: Yeni pay 

alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında yatırımcılar 1 lot ve 

katları Ģeklinde pay alabileceklerdir. 

9.16 Pay bedellerinin ödenme yeri ve Ģekline iliĢkin bilgi:Pay bedelleri T. Garanti Bankası A.ġ. 

Ġstanbul Kurumsal ġubesinde ġirket adına açılmıĢ olan 381-6286755 (IBAN: TR91 0006 2000 

3810 0006 2867 55) no‟lu özel hesapta toplanacaktır.  

9.17 BaĢvuru yerleri: 

Yeni pay alma hakları yukarıda 9.8. bölümünde belirtildiği Ģekilde kullanılacaktır.  

 

Halka arzda: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf 

sahiplerinin satıĢ süresi içinde ĠMKB'de iĢlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan 

oluĢan borsa üyelerinden birine baĢvurmaları gerekmektedir. ĠMKB‟de iĢlem yapmaya yetkili 

aracı kuruluĢların listesi ĠMKB Aylık Bülteninde ve ĠMKB‟nin Ġnternet Sitesi 

www.imkb.gov.tr “Üyeler” baĢlıklı bölümünde yer almaktadır.  

Pay bedelleri satıĢ iĢlemlerini yürüten borsa üyesi Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. 

tarafından tahsil edildikçe sermaye artırımı için açılan banka hesabına yatırılacaktır.  

 

Ġzahnamenin Ġncelenebileceği Yerler: Ġzahnameye Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic. ve 

Gıda San. A.ġ.‟nin ġirket merkezinden, www.kipa.com.tr adresindeki internet sitesinden; 

Kamuyu Aydınlatma Platformu‟nun www.kap.gov.tr adresinden ulaĢılabilir 

9.18 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz 

sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ 

Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nde yer alan esaslar çerçevesinde  Kurul‟un özel 

durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 

 

http://www.imkb.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
http://www.kap.gov.tr/
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9.19 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: 
a) SatıĢa aracılık edecek kuruluĢ ve aracılığın niteliği:  

- GARANTĠ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.ġ. 

Tepecik Yolu, Demirkent Sok. No: 1 

34337 Levent – Ġstanbul 

Tel:   0 212 384 10 30 

Faks: 0 212 352 42 40 

 

- En iyi gayret aracılığı 
 

 

b) Yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: Sermaye artırımı "En Ġyi Gayret Aracılığı " 

yöntemi ile yapılacaktır. Kullanılmayan rüçhan haklarına iliĢkin paylar TESCO Public Limited 

Company tarafından satın alınacaktır. 
 

c) Aracılık sözleĢmesinin tarihi ve bu sözleĢmede yer alan önemli hususlar: 26.05.2011; Aracılık 

SözleĢmesinde, “En Ġyi Gayret” aracılığına iliĢkin standart ifadelere yer verilmekte olup, 

baĢkaca özellik arz eden herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

 

9.20 Payların dağıtım zamanı ve yeri:  

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan 

ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak 

sahipleri bazında kayden izlenmeye baĢlanacaktır. 

9.21 Halka arza iliĢkin olarak ortaklığın ödemesi gereken toplam maliyet ile halka arz edilecek 

pay baĢına maliyet: 

Bu sermaye artırımı ile ilgili toplam masrafların tutarının 1.350.000 TL olacağı ön 

görülmektedir. 

- Pay baĢına yaklaĢık maliyet              :        0,021 TL‟dir 

 

9.22 

 

Talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi:  

Talepte bulunan yatırımcılar baĢvurdukları aracı kurumların ücretlendirme politikalarına tabi 

olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluĢa tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden hesaplanan 

“onbinde beĢ” oranındaki hizmet bedeli aracı kurumun uygulamalarına bağlı olarak yatırımcıdan 

tahsil edilebilir. 

9.23 Halka arzın ne zaman ve hangi Ģartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile 

satıĢ baĢladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama: Sermaye artırımı 

süreci baĢladıktan sonra iptali mümkün değildir. 

 

9.24 Yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında 

bilgi: Yoktur. 
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9.25 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit giriĢi ile kullanım 

yerleri; tahmini nakit giriĢi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil  ise, gereken diğer 

fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:  

 

Halka arzdan elde edilen tutar, hipermarket arazisi alınması ve kiralanması, yeni mağazaların 

inĢaası ve ekspres mağaza kiralanması gibi yapılmakta olan yatırımların finansmanında, diğer 

operasyonel nakit ihtiyaçlarında ve mevcut kısa vadeli iliĢkili taraf ve üçüncü kiĢilere olan 

finansal borçların geri ödenmesinde kullanılacaktır. 

 

Sermaye artıĢ sürecimiz kapsamında ana ortağımız Tesco PLC, ġirketimize olan sermaye 

borcunun 110.000.000 TL‟lik kısmını, ġirketimize sağlamıĢ bulunduğu 110.000.000 TL‟lik 

(60.000.000 TL ve 50.000.000 TL tutarındaki iki kredi) borca saydırmak suretiyle karĢılayacak 

olup, bu iĢlemin gerçekleĢtirilebilmesi için, halihazırda grup Ģirketlerimizden Tesco Stores 

Ltd‟ye olan anılan kapsamdaki borçlar ana ortağımız Tesco PLC‟ye devredilecek ve süreç bunu 

takiben yukarıda açıklandığı Ģekliyle tamamlanacaktır.  

 

Ġlgili borca saydırma iĢleminden sonra kalan fon giriĢinin tamamı nakit fon giriĢi Ģeklinde 

gerçekleĢtirilecek ve ilgili tutarlar, mevcut finansal borçlarımınızın (160.000.000 TL BNP 

Paribas ve giriĢ tarihi itibariyle mevcut olacak diğer yurtiçi finansal borçlar) kapatılmasını 

takiben öncelikli olarak sabit kıymet yatırımlarının finansmanında ve bunu takiben operasyonel 

nakit ihtiyaçlarımızın karĢılanması amacı ile kullanılacaktır. 

 

ġirketimizin bahse konu sermaye artıĢı kapsamda  elde edeceği yaklaĢık 530.000.000 TL‟lik 

nakit giriĢi, yukarıda açıklanan borçlara mahsup edilme iĢleminden sonra, Ekim 2011 ve ġubat 

2012 dönemleri arasında gerçekleĢtirilecek olan, hipermarket ve alıĢveriĢ merkezi ile ekspres 

formatlarında açılacak yeni yatırımların finansmanında ve bunu takiben operasyonel nakit 

ihtiyaçlarımızın karĢılanması amacı ile kullanılacaktır. ġirketimiz, bahse konu yatırım planları 

çerçevesinde gerekli olan nakit ihtiyacını anılan sermaye artırım süreci sonunda elde edilecek 

nakit ile karĢılayacak olup, devam eden süreçte ġirket faaliyetleri kapsamında ortaya çıkacak 

nakit ihtiyaçları ise, ġirket politikaları çerçevesinde yürürlükteki mevzuat ve imkanlar 

gözetilerek yabancı kaynak veya özkaynak kullanımı suretiyle karĢılanacaktır. 

 

 

9.26 Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, 

nemalandırılacaksa esasları:  

Halka arz nedeni ile toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır. 

9.27 Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına iliĢkin bilgi: Ġzahname ve 

sirküler değiĢikliklerinin ilan tarihinden sonraki 2 iĢgünü içerisinde, önceden talepte bulunan 

yatırımcıların taleplerinden vazgeçme hakları vardır. 
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9.28 Halka arzda içsel bilgiye ulaĢabilecek konumdaki kiĢilerin listesi:   
 

Adı  Soyadı  Görevi 

TREVOR JOHN MASTERS 

Yönetim Kurulu BaĢkanı/ Denetimden 

Sorumlu Komite Üyesi 

PAUL FRASER DALEY RITCHIE 

Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili(CEO)/Ġcra 

Kurulu Üyesi 

DAVID LAWRENCE NORTH Yönetim Kurulu Üyesi 

GUILLAUME GERARD 

MARIE CORNEILLE DERUYTER Yönetim Kurulu Üyesi 

ANTHONY JOHN HOGGETT Ġcra Kurulu Üyesi/Operasyon Direktörü 

PAUL ROLAND FEARN Yönetim Kurulu Üyesi 

EWAN JASON MCMOHAN Yönetim Kurulu Üyesi 

ELLEN LOUISE GLADDERS 

Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal ĠliĢkiler 

Direktörü 

SADIK ZÜHTÜ KOCABAġ 

Yönetim Kurulu Üyesi/ Denetimden Sorumlu 

Komite Üyesi 

MURAT SAĞLIK 

Yönetim Kurulu Üyesi/ Ġcra Kurulu Üyesi 

/Ticari Direktör - Gıda 

MUSTAFA REMZĠ KIRAÇ 

Yönetim Kurulu Üyesi/ Ġcra Kurulu Üyesi / 

Ġnsan Kaynakları Direktörü 

GÖKÇE ORHAN Yönetim Kurulu Üyesi 

STEPHEN ANTHONY REYNOLDS Pazarlama Direktörü 

ġÜKRÜ AYTEKĠN Genel Muhasebe Müdürü 

EBRU GÜLE ĠLKBAHAR Genel Muhasebe 

AYSEL ÖZER Genel Muhasebe 

MUSTAFA ULUÇ ÖZEN Genel Muhasebe 

EZGĠ AYBEY Bütçe Raporlama 

ERGĠN GÜL Bütçe Raporlama 

BENGÜ KÖRPE Bütçe Raporlama 

AHMET ERVENT DALAĞAN Bütçe Raporlama 

BORA ÇĠPOĞLU Bütçe Raporlama 

SEZGĠ ÖZDEMĠR Bütçe Raporlama 

AYġE GÜRER Bütçe Raporlama 

ĠBRAHĠM BAYKUL Bütçe Raporlama 

GÜLER TUNÇEL Fatura Kontrol Muhasebe Müdürü 

ESRA IġIN TĠRYAKĠ Finans Muhasebe Müdürü 

FATMA KIRġAN Kar Merkezleri Müdürü 

MEHMET MÜSTEHLĠK Mali ĠĢler Müdürü 

ARDA VURAL Vergi müdürü 

MEHMET ÖZKÖK Yatırım Muhasebe Müdürü 

HÜSEYĠN TOPUZOĞLU HUKUK DĠREKTÖRÜ 

ZAMAN ÖZER HUKUK MÜDÜRÜ 

CANSU ERGÜÇ AVUKAT 
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ALĠ  ÇĠÇEKLĠ DRT/Bağımsız Denetim 

ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMIR DRT/Bağımsız Denetim 

GÜLIN GÜNCE DRT/Bağımsız Denetim 

ERDEM TAġ DRT/Bağımsız Denetim 

OSMAN ARSLAN DRT/Bağımsız Denetim 

EMREHAN DEMIREL DRT/Bağımsız Denetim 

EMRE CAN SAKA DRT/Bağımsız Denetim 

DURAN ALTINTAġ EROL DRT/Bağımsız Denetim 

MUSTAFA ERSUN BAYRAKTAROĞLU PWC/Vergi Denetimi 

HAYDAR GÖKÇEK PWC/Vergi Denetimi 

EBRU SERDAR PWC/Vergi Denetimi 

AYġE BĠLGEN 

HERGÜNER BĠLGEN ÖZEKE 

AVUKATLIK BÜROSU 

KAYRA ÜÇER 

HERGÜNER BĠLGEN ÖZEKE 

AVUKATLIK BÜROSU 

PINAR ÇULHA MOLER 

HERGÜNER BĠLGEN ÖZEKE 

AVUKATLIK BÜROSU 

ELLEN GLADDERS 

TESCO KĠPA KURUMSAL ĠLĠġKĠLER 

DĠREKTÖRÜ 

MARTĠN FĠELD 

TESCO PLC HUKUK ĠġLERĠ 

DĠREKTÖRÜ 

LUCIE KOVACOVA TESCO PLC HUKUK MÜġAVĠRĠ 

LUCY NEVILLE ROLF 

TESCO PLC HUKUK VE KURUMSAL 

ĠLĠġKĠLER DĠREKTÖRÜ 
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9.29 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:  

Yoktur 

9.30 SatıĢın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine 

belli bir oranda tahsisat yapılmıĢsa buna iliĢkin bilgi: ĠĢlem sadece Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleĢtirilmektedir. 

9.31 Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay 

sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına 

iliĢkin bilgi: Yoktur 

9.32 Borsada iĢlem görme: Halka arz edilen payların satıĢ tamamlandıktan sonra borsada iĢlem 

görebilmesi borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde borsanın vereceği olumlu 

karara bağlıdır. 

 

9.33 Halka arzdan sonra dolaĢımdaki pay miktarının artırılmamasına iliĢkin taahhütler: 

Yoktur 

 

9.34 Halka arz sirkülerinin ilan edileceği yerler:  
 

- Kamuyu Aydınlatma Platformu ( www.kap.gov.tr ) 

- Tesco Kipa A.ġ. web sitesi (www.kipa.com.tr ) 
 

9.35 Ek satıĢ iĢlemlerine iliĢkin bilgi:  

Yoktur 

 

9.36 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları ile fiyat istikrarına iliĢkin iĢlemler: Yoktur 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
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9.37 Sulanma Etkisi  

a) Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:  

%56,23 bedelli sermaye artırımı sonrasında mevcut ortakların tamamının yeni pay 

alma haklarını kullanması durumunda dolaĢımdaki pay miktarı 174.682.000 TL 

nominal artıracaktır.  

 

Sulanma Etkisinin hesaplanmasında tüm ortakların rüçhan haklarının kullandığı 

varsayılmıĢtır. 

 

Açıklama 
Sermaye Artırım 

Öncesi  

29 Mayıs 2011 

Sermaye Artırım 

Sonrası 

29 Mayıs 2011 

Öz Kaynak Tutarı (TL) 419.781.000 419.781.000 

Nakit Sermaye ArtıĢı - Nominal Değer (TL) - 62.871.336 

Hisse Senedi Ġhraç Primi(TL) - 467.134.028 

Toplam Nakit GiriĢi (TL) - 530.005.364 

Öz Kaynak Tutarı (TL) - 949.786.363,62 

Sermaye (TL) 111.810.664 174.682.000 

1 TL Nominal Değerli Pay BaĢına Defter Değeri (TL) 3,75 5,44 

Mevcut Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (TL) - 1,68 

Mevcut Ortaklar Ġçin Sulanma Etkisi (%) - 45 

 

b) Mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma 

etkisinin miktarı ve yüzdesi: Yoktur 

 

9.38 Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden 

yararlanacak kiĢiler hakkında bilgi:  

Yoktur 
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10. FĠNANSAL DURUM VE FAALĠYET SONUÇLARI   

 

  

Bağımsız  

Denetimden  

GeçmemiĢ Konsolide Olmayan 

(Bin TL) 

Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 

 Konsolide Olmayan (Bin TL) 

Tesco Kipa UFRS Gelir 

Tablosu Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 

2011 % 

29 Mayıs 

2010 % 

28 ġubat 

2011 % 

28 ġubat 

2010 % 

28 ġubat 

2009 % 

Net SatıĢlar 464.422 100% 395.411 100% 1.783.200 100% 1.552.604 100% 1.424.884 100% 

SatıĢların Maliyeti (342.937) -74% (301.842) -76% (1.300.402) -73% (1.144.229) -74% (1.052.793) -74% 

Brüt Kar 121.485 26% 93.569 24% 482.798 27% 408.375 26% 372.091 26% 

Faaliyet Giderleri (128.842) -28% (105.494) -27% (470.976) -26% (411.701) -27% (373.873) -26% 

Diğer Gelir / (Gider)  473 0% 183 0% 90 0% (918) 0% (2.415) 0% 

Faaliyet Karı (6.884) -1% (11.742) -3% 11.912 1% (4.244) 0% (4.197) 0% 

Diğer Finansal Gelir / 

(Gider) (12.230) -3% (9.170) -2% (40.004) -2% (38.151) -2% (73.161) -5% 

ErtelenmiĢ vergi 

gelir/gideri  502 0% 2.037 1% 15.505 1% (10.644) -1% 12.770 1% 

Dönem Karı (18.612) -4% (18.875) -5% (12.587) -1% (53.039) -3% (64.588) -5% 

VAFÖK 14.065 3% 6.272 2% 87.755 5% 58.507 4% 47.289 3% 

Tesco Kipa UFRS Bilanço 

Özet (Bin TL) 

29 Mayıs 

2011    

28 ġubat 

2011  

28 ġubat 

2010  

28 ġubat 

2009  

Dönen Varlıklar 303.004 18%   271.382 16% 263.428 17%       229.306 16% 

Duran Varlıklar 1.407.476 82%   1.420.703 84% 1.284.705 83% 1.234.311 84% 

Toplam Varlıklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 633.588 37%   596.412 35% 442.014 29% 305.528 21% 

Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 657.111 38%   657.280 39% 655.139 42% 654.070 45% 

Toplam Yükümlülükler 1.290.699 75%   1.253.692 74% 1.097.153 71% 959.598 66% 

Özkaynaklar 419.781 25%   438.393 26% 450.980 29% 504.019 34% 

Toplam Kaynaklar 1.710.480 100%   1.692.085 100% 1.548.133 100% 1.463.617 100% 
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10.1 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle finansal durumu, finansal 

durumunda yıldan yıla meydana gelen değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin nedenleri: 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle dönen varlıklarında bir önceki döneme 

göre artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ özellikle, ġirket‟in satıĢ hacmindeki büyümeyle 

birlikte, stok tutarlarındaki artıĢtan kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in son üç yıl itibariyle sabit kıymetlerinde artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ 

özellikle, ġirket‟in yeni mağazalar açmak suretiyle yapmıĢ olduğu yatırımlar 

kapsamındaki sabit kıymet edinimlerinden kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in ara dönem itibariyle sabit kıymetlerinde bir önceki döneme göre azalıĢ 

gözlenmektedir. Ġlgili azalıĢ, ġirket‟in maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının 

amortisman ve itfa paylarının etkisinden ve bir  önceki döneme göre sabit kıymet 

yatırımının daha az gerçekleĢmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinde bir 

önceki döneme göre artıĢ gözlenmektedir. Ġlgili artıĢ özellikle, ġirket‟in operasyonel 

anlamda hacminin büyümesiyle birlikte ticari borçlarındaki ve operasyonel ihtiyaçlar ve 

yatırımlar için kullandığı kredilerdeki artıĢtan kaynaklanmaktadır. 

 

ġirket‟in son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle uzun vadeli yükümlülüklerinde bir 

önceki döneme göre önemli bir değiĢiklik gözlenmemektedir.  
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10.2 Ortaklığın son üç yıl ve ilgili ara dönem itibariyle faaliyet sonuçlarına iliĢkin bilgi:  

- Olağanüstü olaylar ve/veya geliĢmeler dahil olmak üzere ortaklığın gelirlerini ve 

net satıĢlarını önemli ölçüde etkilemiĢ olan faktörler ile söz konusu faktörlerin 

geliri ve net satıĢları etkileme derecesi hakkında bilgi:  

 

ġirket net satıĢları 1 Mart 2011 - 29 Mayıs 2011  hesap döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %17 artıĢ göstererek 464.422 BinTL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirket net satıĢları 1 Mart 2010 - 28 ġubat 2011  hesap döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %15 artıĢ göstererek 1.783.200 BinTL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

ġirket satıĢları 1 Mart 2009 – 28 ġubat 2010  hesap döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %9 artıĢ göstererek 1.552.604 Bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. SatıĢların 

tamamı yurtiçi satıĢlardan oluĢmaktadır.  

 

ġirket satıĢları 1 Mart 2008 – 28 ġubat 2009  hesap döneminde bir önceki yılın aynı 

dönemine gore %23 artıĢ göstererek 1.424.884 Bin TL olarak gerçekleĢmiĢtir. SatıĢların 

tamamı yurtiçi satıĢlardan oluĢmaktadır.  

 

Anılan dönemler itibariyle ġirket‟in satıĢ gelirlerinde meydana gelen artıĢlar, yeni açılan 

mağazaların etkisi ve mevcut mağazalardaki satıĢ artıĢlarından kaynaklanmaktadır. 

 

- Ortaklığın faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ 

veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, mali veya parasal politikalar hakkında 

bilgi:  

 

Yoktur. 
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10.3 Ortaklığın iĢletme sermayesinin yeterli olup olmadığı ve yeterli değilse gerekli ek 

iĢletme sermayesinin nasıl temin edileceği hakkında bilgi:  

ġirket‟in 29 Mayıs 2011, 28 ġubat 2011, 2010 ve 2009 dönemlerinde sona eren özel 

hesap dönemlerinde aĢağıdaki tablodan görüldüğü üzere, kısa vadeli yükümlülükleri kısa 

vadeli varlıklarının üzerindedir. Bu nedenle Ģirketin önümüzdeki 12 aylık süre içinde 

ilave iĢletme sermayesi ihtiyacı bulunmaktadır.  

Son sermaye artırımından (2008 yılından) beri ortalama 24 Milyon TL maliyetli 130.141 

M2 alanında 23 hipermarket, ortalama 1 Milyon BeĢyüzbin TL maliyetli 10.127 M2 

alanında 12 süpermarket ve ortalama BeĢyüzbin TL maliyetli 7.106 M2 alanında 31 

ekspres mağazanın satıĢa açılmasından kaynaklanan harcama etkisiyle “net iĢletme 

sermayesi” ihtiyacı artmıĢtır. Bu çerçevede ortaya çıkan “net iĢletme sermayesi” 

ihtiyacı, yapılması planlanan ve iĢbu izahnamenin konusunu oluĢturan yaklaĢık 530 

Milyon TL tutarındaki nakit sermaye artırımının bir bölümü ile karĢılanacaktır. Sermaye 

artırımından sağlanacak kaynak ile bilançoda yer alan faiz yükü içeren yaklaĢık 330 

Milyon TL tutarındaki finansal borçların tamamının ödenmesi ve önümüzdeki 

dönemlerde yapılması planlanan hipermarket, süpermarket ve ekspres mağazaların satıĢa 

açılması kapsamında sabit kıymet yatırımları ile operasyonel faaliyet ödemelerinde 

kullanılması hedeflenmektedir. 

 (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiĢtir)  

 (Bin TL)  29 Mayıs 

2011 

28 ġubat 

2011 

28 ġubat 

2010 

28 ġubat 

2009 

 Dönen Varlıklar      303.004    271.382      263.428      229.306  

 Nakit ve nakit benzerleri        23.572    27.815        60.199        31.742  

 Ticari alacaklar        32.439    23.264        17.853        26.129  

 - Diğer ticari alacaklar        16.784    17.515        15.829        16.014  

 - ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar        15.656    5.749          2.024        10.115  

 Diğer alacaklar   -   365             214   - 

 - ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar  - -   -            292  

 - Diğer ticari alacaklar             365  -   -            184  

 Stoklar       218.724    188.824      171.862      150.877  

 Diğer dönen varlıklar        27.904    31.114        13.300        20.082  

 Kısa vadeli yükümlülükler      633.588      596.412      442.014      305.528  

 Finansal borçlar       224.730      167.081        52.466          2.172  

 Ticari borçlar       258.233      277.960      242.862      202.289  

    - ĠliĢkili         3.808          5.348          4.090          3.696  

   - Diger      254.425      272.612      238.772      198.593  

 Faktoring borçları   -              -                 -     - 

 Diğer borçlar      115.716      115.844      115.424        72.867  

    - ĠliĢkili      112.685      112.865      112.594        70.350  

   - Diger          3.031          2.979          2.830          2.517  

 Borç karĢılıkları          4.826          4.618          3.724          2.513  

 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar          9.840        10.757          9.843          7.724  

 Diğer kısa vadeli yükümlülükler         20.243        20.152        17.695        17.963  

 Net ĠĢletme Sermayesi    -330.584    -325.030    -178.586      -76.222  

 

 



88 

 

10.4 Ortaklığın son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk (garantili- 

garantisiz, teminatlı - teminatsız ayrımı yapılmıĢ ve dolaylı ve Ģarta bağlı 

yükümlülükler dahil) durumu hakkında bilgi:  

 
Finansman Yapısı ve Borçluluk Durumu 29.05.2011 Tutar 

(TL) 

28.02.2011 Tutar 

(TL) 

Kısa vadeli yükümlülükler 633.588.000 596.412.000 

Garantili 112.685.000 112.865.000 

Teminatlı 27.981.000 24.142.000 

Garantisiz/Teminatsız 492.922.000 459.405.000 

     

Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların 

kısa vadeli kısımları hariç) 

657.111.000 657.280.000 

Garantili                                     -                             - 

Teminatlı 650.000.000 650.000.000 

Garantisiz/Teminatsız 7.111.000 7.280.000 

     

Özkaynaklar 419.781.000 438.393.000 

ÖdenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye 111.811.000 111.811.000 

Yasal yedekler 2.213.000 2.213.000 

Diğer yedekler 305.757.000 324.369.000 

    

TOPLAM 1.710.480.000 1.692.085.000 

Net Borçluluk Durumu 29.05.2011 Tutar 

(TL) 

28.02.2011 Tutar 

(TL) 

A. Nakit 7.478.000 4.422.000 

B. Nakit Benzerleri 16.094.000 23.393.000 

C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar                                     -                             - 

D. Likidite (A+B+C) 23.572.000 27.815.000 

E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar                                     - - 

F. Kısa Vadeli Banka Kredileri 224.730.000 167.081.000 

G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli 

Kısmı 

- - 

H. Diğer Finansal Borçlar (ĠliĢkili KiĢilere Olan 

Borçlar) 

112.685.000 112.865.000 

I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H) 337.415.000 279.946.000 

J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D) 313.843.000 252.131.000 

K. Uzun Vadeli Banka Kredileri - - 

L. Tahviller - - 

M. Diğer Uzun Vadeli Krediler  650.000.000 650.000.000 

N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M) 650.000.000 650.000.000 

O. Net Finansal Borçluluk (J+N) 963.843.000 902.131.000 
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11. ORTAKLIĞIN FON KAYNAKLARI  

     

11.1 Ortaklığın kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi: (TL) 

 

  29 Mayıs 28 Subat 

 KAYNAKLAR  2011 2011 

 Kısa vadeli yükümlülükler  633.588.000 596.412.000 

 Finansal borçlar   224.730.000 167.081.000 

 Diğer Finansal Yükümlülükler                            -       

 Ticari borçlar   258.233.000 277.960.000 

    - ĠliĢkili  3.808.000 5.348.000 

   - Diger  254.425.000 272.612.000 

 Faktoring borçları                          -                               -       

 Diğer borçlar  115.716.000 115.844.000 

    - IlıĢkili  112.685.000 112.865.000 

   - Diger  3.031.000 2.979.000 

 Dönem karı vergi yükümlülüğü                          -                               -       

 Borç karĢılıkları  4.826.000 4.618.000 

 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar  9.840.000 10.757.000 

 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü                          -                               -       

 Diğer kısa vadeli yükümlülükler   20.243.000 20.152.000 

      

 Uzun vadeli yükümlülükler  657.711.000 657.280.000 

 Finansal borçlar                           -                               -       

 Diğer finansal yükümlülükler                          -                               -       

 Diğer Borçlar  650.770.000 650.737.000 

    - ĠliĢkili  650.000.000 650.000.000 

   - Diger  770.000 737.000 

 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar  5.332.000 5.303.000 

 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü                            -                              -    

 Diğer uzun vadeli yükümlülükler  1.009.000 1.240.000 

 ÖZKAYNAKLAR      

 Ana ortaklığa ait özkaynaklar  419.781.000 438.393.000 

 ÖdenmiĢ sermaye  111.811.000 111.811.000 

 Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları  45.669.000 45.669.000 

 Hisse senetleri ihraç primleri  410.942.000 410.942.000 

 Yasal Yedekler  2.213.000 2.213.000 

 Olağanüstü yedekler                            -                              -    

 Değer artıĢ fonları                            -                              -    

 Sermaye avansı                            -                              -    

 GeçmiĢ yıllar kar/ (zararları)  132.242.000 119.655.000 

 Net dönem karı/ (zararı)  18.612.000 12.587.000 

 Azınlık payları      

 TOPLAM ÖZ SERMAYE VE 

 YÜKÜMLÜLÜKLER  1.710.480.000 1.692.085.000 
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FĠNANSAL BORÇLAR 

     

  28 ġubat 2011 28 ġubat 2010 

      

TL krediler   160.641.000    50.198.000  

TL spot krediler – faizsiz   6.440.000    2.268.000  

    167.081.000    52.466.000  

 

Kısa vadeli TL kredilerin ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık %7,23 olup, ilgili kredilerin 

ortalama vadeleri 6 aydır (28 ġubat 2010: 1 ay). Kısa vadeli faizsiz spot kredilerin 

vadeleri 3 gündür (28 ġubat 2010: 5 gün). Söz konusu kredilerin makul değerlerinin 

taĢınan değerlerine yaklaĢık olduğu tahmin edilmektedir. 
  

11.2 Nakit akımlarına iliĢkin değerlendirme: (TL)  

 

ġirket‟in 1 Mart 2011-29 Mayıs 2011 itibariyle nakit akımlarına iliĢkin değerlendirmeye 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

Ġlgili dönem itibariyle ġirket iĢletme faaliyetlerinden nakit sağlayamamıĢtır. ġirket‟in 

nakit sağlayamamasının temel nedenleri, operasyonel anlamda satıĢların artması ile 

birlikte oluĢan stok ihtiyacı ve stok alımları ile ilgili ödemeler ve bunların yanında bir 

önceki döneme göre ticari borçlar için yapılan ödemelerin fazla olmasıdır. 

 

1 Mart 2011-29 Mayıs 2011 döneminde ġirket 9.844.000 TL tutarında maddi duran 

varlık alımı gerçekleĢtirmiĢtir ve yatırımlar için 8.122.000 TL tutarında net nakit 

kullanmıĢtır. ġirket aynı dönem içerisinde çeĢitli bankalardan olmak üzere kredi 

kullanmıĢtır ve ödenen faizler ile birlikte aynı dönem içerisinde finansman 

faaliyetlerinden 50.902.000 TL tutarında net nakit sağlamıĢtır. Bu dönem içerisinde 

ġirket‟in dönem baĢına  göre nakit ve nakit benzerleri azalmıĢtır. 

 

ġirket‟in 1 Mart 2009-28 ġubat 2010 ve 1 Mart 2010-28 ġubat 2011 itibariyle nakit 

akımlarına iliĢkin değerlendirmelere aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

Her iki dönem itibariyle ġirket iĢletme faaliyetlerinden nakit sağlamıĢtır.  

 

1 Mart 2009-28 ġubat 2010 döneminde ġirket 144.280.000 TL tutarında maddi duran 

varlık alımı gerçekleĢtirmiĢtir ve yatırımlar için 141.080.000 TL tutarında net nakit 

kullanmıĢtır. ġirket aynı dönem içerisinde iliĢkili taraflardan ve çeĢitli bankalardan 

olmak üzere kredi kullanmıĢtır ve ödenen faizler ile birlikte aynı dönem içerisinde 

finansman faaliyetlerinden 77.444.000 TL tutarında net nakit sağlamıĢtır. Bu dönem 

içerisinde ġirket‟in dönem baĢına  göre nakit ve nakit benzerleri artmıĢtır. 

 

1 Mart 2010-28 ġubat 2011 döneminde ġirket 205.280.000 TL tutarında maddi duran 

varlık alımı gerçekleĢtirmiĢtir ve yatırımlar için 203.225.000 TL tutarında net nakit 

kullanmıĢtır. ġirket aynı dönem içerisinde çeĢitli bankalardan olmak üzere kredi 

kullanmıĢtır ve ödenen faizler ile birlikte aynı dönem içerisinde finansman 

faaliyetlerinden 92.865.000 TL tutarında net nakit sağlamıĢtır. Bu dönem içerisinde 

ġirket‟in dönem baĢına  göre nakit ve nakit benzerleri azalmıĢtır. 
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11.3 Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:  

Tesco Kipa‟nın kaynak yapısı, fon durumu ve nakit pozisyonu yukarıda 11.2 ve 11.3 

numaralı bölümlerde yer almaktadır. Bu kapsamda Tesco Kipa iĢbu izahnamenin 

konusunu oluĢturan 62.871.336 TL sermaye artrımı ve 467.134.027 TL emisyon 

priminden toplam sağlanacak 530.005.364 TL kaynak ile yatırımların hızlandırılması ve 

finansal borçların azaltılması amaçlanmaktadır. 

 

11.4 Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiĢ veya 

etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına iliĢkin sınırlamalar hakkında bilgi: 

 Yoktur. 

 

11.5 - Yönetim kurulunca karara bağlanmıĢ olan planlanan yatırımlar,  

- Finansal kiralama yolu ile edinilmiĢ bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve 

edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar 

için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:  

Yoktur. 

 

 

12. GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI  

 

12.1 Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan son üç yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara iliĢkin 

bağımsız denetim raporları: 

Ortaklığın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan son üç 

yıl (28 ġubat 2009, 28 ġubat 2010 ve 28 ġubat 2011 Yıllık Özel Hesap Dönemi) finansal 

tabloları ile bunlara iliĢkin bağımsız denetim raporları ve son ara dönem finansal 

tabloları (29 Mayıs 2011 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem) www.kap.gov.tr‟de yer 

almaktadır.   
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12.2 Son üç yıl ve ilgili ara dönemde bağımsız denetimi gerçekleĢtiren kuruluĢların 

unvanları, bağımsız denetçi görüĢü ve denetim kuruluĢunun/sorumlu ortak baĢ 

denetçinin değiĢmiĢ olması halinde nedenleri hakkında bilgi: 

 

 

Denetim Dönemi Bağımsız Denetim Kurumu  

Bağımsız 

Denetçi 

GörüĢü 

Sorumlu 

Ortak, BaĢ 

Denetçi 

1 Mart 2008-28 

ġubat 2009 Özel 

Hesap Dönemi 

BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve  

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. 

a member of 

PricewaterhouseCoopers 

Olumlu Adnan Akan 

1 Mart 2009-28 

ġubat 2010 Özel 

Hesap Dönemi 

BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve  

Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. 

a member of 

PricewaterhouseCoopers 

Olumlu Adnan Akan 

1 Mart 2010-28 

ġubat 2011 Özel 

Hesap Dönemi 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. 

Member of Deloıtte Touche Tohmatsu 

Lımıted 

Olumlu Ali Çiçekli 

 

ġirket‟in 1 Mart 2008 – 28 ġubat 2009 ve 1 Mart 2009 – 28 ġubat 2010 dönemleri 

bağımsız denetimini gerçekleĢtiren BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ.; SPK mevzuatı gereğince rotasyona tabi tutulmuĢ ve 

yerine 1 Mart 2010 – 28 ġubat 2011 döneminde ġirket‟in bağımsız denetim firması 

olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited atanmıĢtır. 
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GeçmiĢ yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi  

 
ġirket, UMS 2 “Stoklar” standardı uyarınca, stok sayımı kayıpları ve lojistik maliyetinin stoklar ile 

iliĢkilendirilmesine iliĢkin uygulamada değiĢiklik yapmıĢtır.  

 

Sirket yönetimi yapılmakta olan yatırımların aktiflestirilme tarihini gözden geçirmis ve bu kapsamda 

UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uyarınca bir düzeltme yapmıstır. 

 

Sirket yönetimi UMS 17 “Kiralama iĢlemleri” kapsamında kira sözlesmeleri boyunca yapılan ödemeleri 

tahakkuk esasına göre geçmise dönük olarak muhasebelestirmistir. 

 

1 Mart 2009 tarihinden itibaren baĢlayarak bu düzeltmelerin uygulanması ile birlikte önceki dönem finansal 

tabloları 8 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı “Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar” (“UMS 8”)‟e istinaden yeniden düzenlenmiĢtir.Tutarlar Bin TL olarak 

belirtilmiĢtir. 

 

 

 

 

Daha  önce 

raporlanan

Stok kaybı 

ile ilgili 

düzeltme

Lojistik giderlerin 

stoklar 

üzerine aktarılması

 ile ilgili düzeltme

Operasyonel 

finansal kiralama 

ile ilgili düzeltme

Sabit kıymet 

ile ilgili 

düzeltme

Yeniden 

düzenlenmiĢ

Stoklar            167,299           (5,426)                           9,989                           -                        -             171,862 

Maddi duran varlıklar            928,452                   -                                   -                             -                (1,526)           926,926 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler              17,131                   -                                   -                           564                      -               17,695 

ErtelenmiĢ vergi varlığı              17,779             1,085                          (1,998)                         113                   305             17,284 

GeçmiĢ yıllar zararları             (66,030)           (6,160)                           6,806                       (456)                 (776)            (66,616)

Net dönem zararı             (55,603)             1,819                           1,185                             5                 (445)            (53,039)

Daha  önce 

raporlanan

Stok kaybı 

ile ilgili 

düzeltme

Lojistik giderlerin 

stoklar 

üzerine aktarılması

 ile ilgili düzeltme

Operasyonel 

finansal kiralama 

ile ilgili düzeltme

Sabit kıymet 

ile ilgili 

düzeltme

Yeniden 

düzenlenmiĢ

Stoklar            150,069           (7,699)                           8,507                           -                        -             150,877 

Maddi duran varlıklar            868,382                   -                                   -                             -                   (970)           867,412 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler              17,389                   -                                   -                           574                      -               17,963 

ErtelenmiĢ vergi varlığı              27,778             1,539                          (1,701)                         118                   194             27,928 

Net dönem zararı             (64,588)           (6,160)                           6,806                       (456)                 (776)            (65,174)

28 ġubat 2010

1 Mart 2009
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12.3 Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ortaklığın ve grubun finansal 

durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değiĢiklikler:  

Yoktur. 

 

13. ORTAKLIĞIN PROFORMA FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ
1
  

Yoktur. 

 

14. KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI 

 

Ortaklığın esas sözleĢmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı 

dağıtım esasları ile son 3 yıl içerisinde kar dağıtımı konusunda almıĢ olduğu kararlara iliĢkin 

bilgi:  

Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Ana SözleĢmenin 22.maddesine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik koĢullarına uygun olarak, nakit 

ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak Ģeklindedir. 

01 Mart  2007 – 28 ġubat 2008, 01 Mart  2008 – 28 ġubat 2009 ve 01 Mart  2009 – 28 ġubat 2010 

Özel Hesap Dönemlerine ait Olağan genel Kurullarda alınan Kar Dağıtımı kararı aĢağıdadır. 

“Şirketimizin, Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar 

Tebliği uyarınca hazırlanmış 01 Mart  2007 – 28 Şubat 2008, 01 Mart  2008 – 28 Şubat 2009 ve 

01 Mart  2009 – 28 Şubat 2010 yıllık özel hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş 

Finansal Tablolarında ve Vergi Usul Kanun’na göre hazırlanmış bilançosunda  dönem zararı 

olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında 

Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ve Kurul tarafından yayımlanmış ilke kararları gereğince 

kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.” 

 

Kurulca belirlenen formatlara göre hazırlanmıĢ son 3 yıllık kar dağıtım tabloları ekte yer 

almaktadır. 

 

15. KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ
2
  

Yoktur. 

 

16. PAYLAR ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI  

16.1 Hisse senetlerinin elden çıkarılması karĢılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi  

 

16.1.1. Borsada ĠĢlem Gören Hisse Senetlerinin Vergilendirilme Esasları
3
 :  

                                            
1
  Proforma Finansal Bilgi: Toplam varlıklar, satıĢlar gibi ortaklığın faaliyetleri ve finansal durumu için önemli 

göstergelerde %25 veya daha fazla oranda önemli bir değiĢikliğe yol açan bir iĢlemin söz konusu olması durumda, bu 

değiĢikliğe yol açan iĢlemin finansal tablo dönemi baĢından itibaren veya finansal tablo döneminin son günü itibariyle 

olduğu varsayılarak söz konusu değiĢikliğin ortaklığın brüt geliri, toplam aktifi ve karı/zararı üzerindeki etkisine iliĢkin 

finansal bilgi. 
2  Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine iliĢkin bir 

rakamın veya asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek kar veya 

uğranabilecek zararların hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.  

 Kar beklentisi: Sona ermiĢ, ancak sonuçları henüz yayınlanmamıĢ olan bir hesap dönemi için kar ya da zarar 

rakamının tahmin edilmesidir. 
3 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟na 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Geçici Madde 67‟nin eklenmesi suretiyle menkul kıymetlerin 
vergilendirilmesinde 01.01.2006–31.12.2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere değiĢiklik yapan 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk 

Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Öte yandan, 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
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Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle;  

 

i) Alım satımına aracılık ettikleri hisse senetlerinin alıĢ ve satıĢ bedelleri arasındaki fark,  

ii) Aracılık ettikleri hisse senetlerinin ödünç iĢlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden %0 

(23.07.2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile yerli yatırımcılara uygulanan gelir vergisi stopaj oranı %15‟den %10‟a indirilirken, %10 

olarak uygulanan kar dağıtımı stopaj oranı %15‟e çıkartılmıĢtır. 30.09.2010 tarihli ve 27715 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanan 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran tam ve dar 

mükellef gerçek kiĢi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine iliĢkin olarak elde edilen kazançlar için 

%0 olarak uygulanmaktadır.)   

 

Hisse senetleri değiĢik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat 

matrahının tespitinde dikkate alınacak alıĢ bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas 

alınacaktır. Hisse senetlerinin alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden 

sonra yapılan ilk alım iĢlemi esas alınarak üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün 

içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alıĢ maliyetinin tespitinde ağırlıklı 

ortalama yöntemi uygulanabilecektir. AlıĢ ve satıĢ iĢlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.  

 

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım iĢlemi yapılması halinde tevkifatın 

gerçekleĢtirilmesinde bu iĢlemler tek bir iĢlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından 

doğan zararlar takvim yılı aĢılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup 

edilebilecektir.  

 

Tam mükellef kurumlara ait olup, ĠMKB‟de iĢlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan 

hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait 

olup, ĠMKB‟de iĢlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 

çıkarılmasından elde edilen gelirler için Gelir Vergisi Kanunu (GVK)‟nun Mükerrer 80‟inci 

maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.  

 

Tevkifata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kiĢilerce yıllık veya münferit 

beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil 

edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde 

kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiĢ olan vergiler, 94‟üncü madde 

kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların 

beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.  

 

Öte yandan, dar mükellefler de dâhil olmak üzere dileyen gelir vergisi mükellefleri aynı takvim yılı 

içinde üçer aylık dönemlerde oluĢan kar ve zararlar için yıllık beyanname verebileceklerdir. Bu 

çerçevede, beyan edilen gelirden yıl içinde oluĢan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen 

gelir üzerinden % 0  oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler 

mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Ancak, 

mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemeyecektir.  

 

Hisse senetleri yanında diğer menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler 

itibariyle tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu iĢlemlerin 

                                                                                                                                                  
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”la Geçici 67‟nci madde ile yapılan düzenlemelerde bazı değiĢiklikler ve ilaveler yapılmıĢ ve 

söz konusu Kanun, 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Bu konuda, ayrıca 257, 258, 259, 260, 266 ve 270 Seri No‟lu 

Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine de bakılabilir. 
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aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar bu türlere göre ayrı ayrı tesbit edilip tevkifata tabi 

tutulacaktır.  

 

Geçici Madde 67‟nin (5) numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kiĢi ya da dar 

veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması 

ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme 

uygulamasını etkilememektedir.  

 

1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilip de bu tarihten sonra satılan tam mükellef Ģirketlerine ait 

hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkifata tabi olmayacaktır.  

 

16.1.2.  Genel Olarak Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi
4
:  

 

16.1.2.1. Gerçek KiĢiler  

 

16.1.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek KiĢiler:  
 

Hisse senedi alım satım kazançları, GVK‟nun 5281 sayılı Kanun ile değiĢik Mükerrer 80‟inci 

maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca, “ivazsız olarak iktisap 

edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 

senetlerinin” elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmayacaktır. Hisse 

senetlerinin iki yıllık süre dolmadan elden çıkartılmasında GVK‟nun Mükerrer 81‟inci maddesi 

uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet Ġstatistik Enstitüsü (DĠE) 

tarafından belirlenen toptan eĢya fiyat artıĢ oranında artırılarak (endekslenerek) dikkate 

alınabilecektir. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artıĢ oranının %10‟u aĢması gerekmektedir.  

  

16.1.2.2. Dar Mükellef Gerçek KiĢiler:  
 

Tam mükellef gerçek kiĢilerde olduğu gibidir. Ancak, GVK madde (86/2) çerçevesinde dar 

mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı Türkiye‟de tevkif suretiyle vergilendirilmiĢ olan ücretler, 

serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan 

oluĢuyorsa ve stopaja tabi kazançları yoksa yıllık beyannameye tabi değildir, stopaja tabi kazançları 

varsa yıllık beyannameye tabidir. GVK madde (101/2) uyarınca, dar mükellef gerçek kiĢiler menkul 

malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve  iratlarını mal ve hakların Türkiye‟de 

elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadırlar.  

 

16.1.2.3. Kurumlar  

 

16.1.2.3.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetlerinin Elden 

Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar:  
 

Ticari faaliyete bağlı olarak iĢletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç 

olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

 

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5/1-e maddesinde yer alan hüküm gereğince kurumların 

aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle yer alan iĢtirak hisselerinin satıĢından doğan kazancın %75‟lik 

kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak, bu istisnadan yararlanabilmek için satıĢ 

kazancının satıĢın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon 

                                            
4 Bu bölümde GVK‟nun Geçici 67. Maddesi dıĢında kalan durumlara iliĢkin açıklamalar yer almaktadır. 
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hesabında tutulması; satıĢ bedelinin satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar 

tahsil edilmesi ve satıĢı yapan ve dolayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet 

ticareti ile uğraĢmaması gerekmektedir.    

 

16.1.2.3.2. Dar Mükellef Kurumlar:  
 

GVK madde (37/5) uyarınca dar mükellef kurum, Türkiye‟de bir iĢyeri açmak suretiyle veya daimi 

temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satımı iĢi yapan kurum statüsünde ise alım satım 

kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak vergileme tam mükellef kurumlarda olduğu 

Ģekilde gerçekleĢtirilecektir.  

 

16.2. Hisse senetleri kar paylarının ve temettü avanslarının vergilendirilmesi  

 

16.2.1. Gerçek KiĢiler 
 

16.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek KiĢiler 

GVK‟nun 94‟üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde 4842 sayılı 

Kanunla yapılan değiĢiklikle, tevkifat karın dağıtılması aĢamasına bırakılmıĢtır. Bu kapsamda 

GVK‟nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca;“tam 

mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf 

olan dar mükelleflere” dağıtılan kar payları üzerinden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda 

tevkifat yapılacaktır. 

GVK„ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22„nci maddenin ikinci fıkrasına göre tam mükellef 

kurumlardan elde edilen, GVK‟nın 75‟inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde yazılı “kâr paylarının yarısı” gelir vergisinden müstesnadır. Ġstisna edilen bu tutar 

üzerinden GVK‟nın 94‟üncü maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr 

payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan 

vergiden mahsup edilir. Ayrıca gerçek kiĢi ortaklar tarafından karın sermayeye ilavesi suretiyle 

edinilen bedelsiz hisse senetlerinin “menkul sermaye iradı” olarak beyan edilmesi gerekmemektedir. 

GVK‟nun (86/1-c) maddesi uyarınca, 2011 yılı gelirleri için 23.000 TL’yi aĢan Türkiye'de tevkifata 

tâbi tutulmuĢ olan menkul sermaye iratları beyanname verilmesini gerektirecektir.  

Temettü avansları da kar payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir. 

 

16.2.1.2. Dar Mükellef Gerçek KiĢiler 

 

GVK‟nun 4842 sayılı Kanunla değiĢik (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam 

mükellef gerçek kiĢilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf 

olanlara, dar mükellef gerçek kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden 

muaf olan dar mükelleflere “dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen 

oranlarda tevkifat yapılacaktır. 

 

GVK madde (86/2) uyarınca; dar mükellefiyette, tamamı Türkiye„de tevkif suretiyle vergilendirilmiĢ 

olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve 

iratlar için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler 

beyannameye dahil edilmez. 

 

Ancak GVK madde (101/5) çerçevesinde, gerçek usulde vergiye tabi dar mükelleflerin terk ettikleri 

iĢleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, ticari, zirai veya mesleki bir 

faaliyete hiç giriĢilmemesi veya ihale artırma ve eksiltmelere iĢtirak edilmemesi karĢılığında elde 
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ettikleri diğer kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamıĢ menkul sermaye iratlarının ve 

diğer her türlü kazanç ve iratın Türkiye‟de yapıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile 

bildirilmesi gerekmektedir. 

 

16.2.2. Kurumlar  

16.2.2.1. Ticari ĠĢletmeler ve Bir Ticari ĠĢletmenin Aktifine Kayıtlı Hisse Senetleri Dolayısıyla 

Elde Edilen Kar Payları 

 

GVK‟nun (94/6-b) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca; tam mükellef gerçek kiĢilere, gelir 

ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek 

kiĢilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere 

“dağıtılan kar payları üzerinden” Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda tevkifat yapılacaktır. 

  

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari iĢletme bünyesinde elde edilmesi halinde söz konusu gelirler ticari 

kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. 

 

5520 sayılı KVK‟nun 6‟ncı maddesindeki “safi kurum kazancının GVK‟nun ticari kazanç 

hükümlerine göre saptanacağı” hükmü, ticari iĢletme için geçerli olacak ve bu kazançlar 

kurum kazancına dahil edilecektir. Ancak KVK madde (5/1) uyarınca, tam mükellef baĢka bir 

kuruma iĢtirak nedeniyle elde edilen kar payları, yatırım fonlarının katılım belgeleri ile 

yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç, kurumlar vergisinden 

müstesnadır.  

16.2.2.2. Dar Mükellef Kurumlar 

Tam mükellef kurumlara iliĢkin açıklamalar aynen geçerlidir. 

Diğer taraftan, KVK uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, GVK‟nun 

75‟inci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana 

merkeze aktarılan tutarı üzerinden tevkifat yapılacaktır.  

 

17. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER  

 

ĠĢ bu izahnamenin 3.4.2 numaralı bölümünde yer alan sektör bilgileri Rekabet Kurumu‟nun ġubat 

2011 tarihli Türkiye Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliği Sektör Ġncelemesi Ön Raporu‟ndan 

alınmıĢtır ve herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. (www.rekabet.gov.tr) 
 

Ġzahnamenin 9.12 numaralı bölümünde yer alan bilgiler ise Garanti Yatırım A.ġ. tarafından 

hazırlanan 18.05.2011 tarihli fiyat tespit raporu‟ndan aynen alınmıĢtır. 

 

18. ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER  

 

 AĢağıdaki belgeler  Yeni Havaalanı Caddesi No:40 35610 Çiğli Ġzmir adresindeki ortaklığın 

merkezi ve baĢvuru yerlerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve ġirket web 

sitesinde (www.kipa.com.tr) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 

 1) Ġzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluĢturan her türlü rapor ya da belge ile 

değerleme ve görüĢler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı 

kuruluĢlarca hazırlanan raporlar, esas sözleĢme, vb.) 

 2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki Ģirketlerin son 3 yıl ve son ara dönem 

itibariyle finansal tabloları 

 

 

  

http://www.rekabet.gov.tr/
http://www.kap.gov.tr/
http://www.kipa.com.tr/
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19. ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER 

 

 Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve 

eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun 

olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için 

her türlü makul özenin gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz. 

 

 

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda 

A.ġ. Yetkilisi 

 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

Mehmet Müstehlik, Mali ĠĢler Müdürü 

 

 

 

 

Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter, 

Finans Direktörü 

 

 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Aracı KuruluĢ’un 

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. 

Yetkilisi 

 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

 

ĠZAHNAMENĠN TAMAMI 

 

 

 

20. EKLER 

Yoktur. 


