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Özel Durum Açıklaması (Genel) 
 
 
 

 

 

 

 

 
Ortaklığın Adresi 
 

: 
 

Cumhuriyet Mahllesi Akeller Caddesi No:54 
Söke Aydın 
 

Telefon ve Faks No. 
 

: 
 

0256 518 22 55 
 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 
Telefon ve Faks No.su 
 

: 
 

0256 518 45 39 
 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? 
 

: 
 

Hayır 
 

Özet Bilgi 
 

: 
 

Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu 
Kararı 
 

 

AÇIKLAMA: 
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Yönetim Kurulumuzun 19.03.2010 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
 
 
28.03.2008 tarihli genel kurul kararı uyarınca, kısmi bölünme  işlemleri konusunda Yönetim Kurulu'na kısmi 
bölünmenin şekli ve zamanlamasıyla ilgili verilen yetkiler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerinin sonucu 
aşağıdaki gibidir: 
 
Kısmi bölünme şekli: 
 
- Şirketimizin artan iş çeşitliliği ve iştirak sayısının artması ve bunların uluslararası boyuta ulaşması 
nedenleriyle iştirak yatırım-yönetimi gereği ortaya çıkmış ve bu kapsamda faaliyetler fiilen yürütülmektedir.  
 
- Dolayısı ile, şirketimizin ana iştigal konuları tekstil, tarım-süt hayvancılığı ve iştirak yatırım-yönetimi olarak 
üçe çıkmıştır. 
 

- İştirak yatırım-yönetimi faaliyeti mevcut şirket bünyesinde devam etmek üzere, tekstil ve tarım-süt 
hayvancılığı işletmelerine ait mal varlığı unsurlarının yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi 
bölünmesi, aşağıda yer verilen hususlar nedeniyle uygun görülmüştür: 
 
  Çeşitlilik gösteren iştiraklerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans artışı ve verimlilikte artış sağlanması, 
 
  Gelecekte yapılabilecek yeni yatırımlar için altyapının oluşturulması, 
 
  Faaliyet konusu iş kollarında yeni ürün geliştirilmesi, marka değerlerinin artırılması, 
 
  Yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek zeminin hazırlanabilmesi, 
 
  Bunların sonucunda şirketimiz ortaklarına daha çok değer yaratma potansiyeli. 
 

Zamanlama: 
 



- Söz konusu 28.03.2008 tarihli genel kuruldan sonra dünya piyasalarında başlamış ve halen devam etmekte 
olan derin ekonomik krizin etkileri kısmen de olsa belirginleştiğinden, daha önce prensip kararı alınmış olan 
kısmi bölünme işlemlerine devam edilebileceği kanaatine varılmıştır.  
 
- Diğer taraftan, 2008 yılında faaliyete başlamış olan tarım-süt hayvancılığı işletmemizin bu süreç içinde 
kendine yeten bir yapıya erişmesi de bu kararımızda etkili olmuştur.  
 
- Sonuç olarak, kısmi bölünme işlemlerine 30.06.2010 tarihli mali tablolar üzerinden başlanması uygun 
görülmüştür. 
 
 
Kısmi bölünme işlemlerinin yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde başlatılıp yürütülmesi amacıyla: 
 
1. Şirketimizin artan iş çeşitliliği ve iştirak sayısı ve bunların uluslararası boyuta ulaşması nedenleriyle ortaya 
çıkmış olan iştirak yatırım-yönetimi faaliyeti mevcut şirket bünyesinde devam etmek üzere, son bilanço aktif 
toplamının %15'ini aşan tekstil ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerine ait üretim tesisleri malvarlığı 
unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden, aşağıdaki nedenlerden dolayı yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis 
edilerek kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine: 
 
a. Çeşitlilik gösteren iştiraklerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans artışı ve verimlilikte artış 
sağlanması, 
 
b. Gelecekte yapılabilecek yeni yatırımlar için altyapının oluşturulması,  
 
c. Faaliyet konusu iş kollarında yeni ürün geliştirilmesi, marka değerlerinin artırılması,  
 
d. Yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek zeminin hazırlanabilmesi,  
 
e. Bunların sonucunda şirketimiz ortaklarına daha çok değer yaratma potansiyeli, 
 
2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile  "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi 
Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun Seri I, No:26 Sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar 
Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde 
yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı" 
uyarınca, Kısmi Bölünme suretiyle Şirketimiz malvarlığının son bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tekstil ve 
tarım-süt hayvancılığı kapsamındaki üretim unsurlarının ayrı ayrı olmak üzere 30.06.2010 VUK mali tabloları 
esas alınarak, kayıtlı değerleri üzerinden, ayni sermaye olarak yeni kurulacak iki adet sermaye şirketine 
tahsis edilmesine,  
 
3. Şirketimizin Kısmi Bölünmesi kapsamında, ayni sermaye tahsisi yapılmak suretiyle kuruluşları 

gerçekleşecek iki sermaye şirketi tarafından ayni sermaye karşılığı çıkartılacak hisselerin, Bölünen Şirket 
sıfatına haiz şirketimiz bünyesinde kalacağı, bu sebeple şirketimiz bünyesinde sermaye azaltımı yapılmasına 
gerek olmayacağı ve bu doğrultuda şirketimizin hissedarlarına hisse dağıtılmayacağına,  
 
4. Kısmi Bölünme kapsamında 30.06.2010 tarihli V.U.K Mali Tablolarının esas alınmasına ve hazırlanacak 
bölünme planıyla beraber bilirkişi incelemelerinin yapılması adına Mahkeme başvuru sürecinin takip 
edilmesine, 
 
5. 2003/34 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilerek kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı 
ile belirlenen niteliklere sahip kuruluşlar tarafından, en az iki değerleme yöntemi kullanılarak bölünmeye 
konu malvarlığı unsurlarının değer tespitine ilişkin olarak rapor hazırlatılmasına, 
 
6. Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli izinlerin 
ilgili kurumlardan alınmasına ve bildirimlerin yapılmasına,  

 
7. Temel unsurları yukarıdaki maddelerde belirtilen Kısmi Bölünme projesinin yürütümüne, gerekli işlemlerin 
başlanmasına ve bu hususun 2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2009 yılına ait Olağan Genel 



Kurul Toplantında ayrı bir gündem maddesi açılmak suretiyle hissedarlarımızın onayına sunulmasına ve Kısmi 
Bölünmeye ilişkin prensip kararların işbu Genel Kurul Toplantısında müzakereye açılmasına, 
 
8. Kısmi Bölünme projesinin yürütümü sürecinde ihtiyaç duyulacak vergisel yönü dahil danışmanlık 
hizmetlerinin  İstanbul'da yerleşik Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından sağlanmasına,  
 
9. Kısmi Bölünme işlemlerine ilişkin başlangıç prensiplerinin yukarıdaki belirtilen şekilde belirlenmesine ve 
ayrıntılı hususların Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket hissedarlarının onayına sunulmasına, 
 
10. İşbu Yönetim Kurulu Kararının ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulmasına, 
 
Kısmi bölünme sonrasında oluşacak yapı, ekli dosyada şeklen gösterilmiş olup; 
 
Özetle aşağıda belirtilmiştir: 
 
- Ortaklığımız, mevcut üretim tesislerinin transfer edilmesiyle yeni kurulacak süt hayvancılığı ve tekstil 
şirketlerinin %100 sahibi olacaktır. 
 
- Mevcut iştiraklerimizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 
 
- Halka açık ve hisseleri İMKB'de işlem gören mevcut ortaklığımızın hissedarlarında herhangi bir değişiklik 
olmayacaktır. 
 
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara 
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, 
kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm 
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 


