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BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi Genel Kurulu’na 
 
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan 
ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide 
finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor 
konusu ara dönem faaliyet raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş 
olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı 
denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide 
finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 
 
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal 
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı 
Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, 
başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve 
analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal 
bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı 
finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde 
dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız 
denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence 
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.  
 
İncelemelerimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı 
denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm 
önemli yönleriyle, tutarlı olmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi 
çekmemiştir. 
 
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 
 

 
 

Kaan Birdal, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
17 Ağustos 2022 
İstanbul, Türkiye 
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BÖLÜM 1- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. HAKKINDA 
 
BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi 31 Mayıs 1995’te kurulmuş olup Eylül 1995’te 
faaliyetlerine başlamıştır.  
 

Şirket, yüksek indirimli gıda perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, 
içerisinde özel markaların da bulunduğu yaklaşık 850 üründen oluşan ürün yelpazesini 
Türkiye çapında faaliyet gösteren perakende mağazaları aracılığıyla satmaktadır. 30 
Haziran 2022 tarihi itibariyle Şirket’in yurt içi ve yurt dışında konsolide bazda 74 bölge 
genel müdürlüğü ve 11.065 (31.12.2021 – 10.489) mağazası bulunmaktadır.  
 

FİLE Satış Modeli 
 

Şirket, 2015 yılında FİLE adı ile tüketicilerini yeni ve farklı bir satış modeli ile 
buluşturmuştur. Yeni satış modelinin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve 
genel temizlik ihtiyaçlarını, iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş, 
sağlıklı ve taze olmak şartıyla, sürekli düşük fiyatlardan karşılamaktır. FİLE mağazaları 
yaklaşık 1.000 m² satış alanına sahip olup satış yelpazesinde yaklaşık 4.300 ürün 
bulunmaktadır. Bu ürünlerden %32’si özel markalardan oluşmaktadır.  
30 Haziran 2022 itibariyle FİLE formatında 181 mağaza bulunmaktadır. 
 

Yurt Dışı Operasyonları 
 

Fas Krallığı’nda Mayıs 2008 tarihinde kurulan ve Şirketin bağlı ortaklığı Bim Stores SA 
30 Haziran 2022 tarihi itibariyle 3 bölge müdürlüğü ve 604 mağaza ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bim Stores SA, Fas’ta yüksek indirimli gıda perakendecilik sektöründe 
faaliyet göstermekte olup ürün yelpazesi yaklaşık 850 adet üründen oluşmaktadır. 4 
Mayıs 2021 tarihinde, Bim Stores SA’nın %35’'ini temsil eden hisselerin Helios 
Investment Partners LLP’nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holdings’e (özel 
amaçlı şirket) satış işlemleri tamamlanmış olup, bu ortaklıkla birlikte Fas Krallığı'ndaki 
mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış 
yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması hedeflenmektedir.  
 

Şirketin %100 iştiraki ile Mısır’da aynı iş kolunda faaliyet göstermek üzere kurulu 
bulunan Bim Stores L.L.C. Şirketi, 30 Haziran 2022 itibariyle 2 bölge müdürlüğü 302 
mağazası ile Mısır’da faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 

Şirket, gerek Fas gerek Mısır’da faaliyetlerde bulunan söz konusu iştiraklerin mali 
sonuçlarını 30 Haziran 2022 tarihli mali tablolarında tam konsolidasyon yöntemi 
uygulayarak yansıtmıştır. Söz konusu bağlı ortaklıkların ana ortaklık sermayesinde 
payları (karşılıklı iştirak) bulunmamaktadır.  
 

Mağaza Sayıları Özet Tablo 
 

  Haz.22 Ara.21 Haz.21 

BİM Türkiye 9.978 9.451 9.108 

FİLE Türkiye 181 160 143 

BİM Fas 604 578 565 

BİM Mısır 302 300 300 

TOPLAM 11.065 10.489 10.116 
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BÖLÜM 2 - KURUMSAL BİLGİLER 
 
Ortaklık Yapısı 
 
30 Haziran 2022 itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıda gibi şekillenmiştir. 
  

Ortak                                                            Haziran 2022 Aralık 2021 

 
Merkez Bereket Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 
15,15% 

 
15,15% 

Naspak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11,30% 10,97% 

Diğer (Halka Açık Olmayan Kısım)  2,52% 3,02% 

Diğer (Halka Açık Olan Kısım)   71,03% 70,86% 

 100% 100% 

  
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler  
 
7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
6 kişilik yönetim kurulu üyeleri bir yıllığına seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak 6 üyeli Yönetim Kurulu’nun 2’si bağımsız 
üyelerden oluşmaktadır. 
 

Yönetim Kurulu Üyeleri  

 
Mustafa Latif Topbaş   

 
Üye - Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut P. K. Merali   Üye - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ömer Hulusi Topbaş   Üye 

Karl-Heinz Holland  Üye 

Ahmet Akça  Bağımsız Üye 

Paul Michael Foley Bağımsız Üye 
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Üst Yönetim 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir. 
 

İcra Kurulu  

Mustafa Latif Topbaş İcra Kurulu Başkanı 

Galip Aykaç 
İcra Kurulu Üyesi, Operasyon Başkanı (COO), Satınalma 
Komitesi Başkanı 

Haluk Dortluoğlu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) 

 

Diğer Üst Yönetim  
Mustafa Serdengeçti Perakende Dışı İştirakler Başkanı 

Ürfet Naçar Operasyon Komitesi Üyesi 

İlkay Zengin Operasyon Komitesi Üyesi 

Tolga Şahin Operasyon Komitesi Üyesi & Satınalma Komitesi Üyesi 

Uğur Kıvrak Operasyon Komitesi Üyesi 

Murat Dalgıç Operasyon Komitesi Üyesi 

Faruk Öztürk Operasyon Komitesi Üyesi 

Umut Baba Operasyon Komitesi Üyesi 

Aynur Çolpan  Satınalma Genel Müdürü & Satınalma Komitesi Üyesi 

 
   

BÖLÜM 3 - SEKTÖREL BİLGİLER 
 
İndirim mağazacılığı perakende sektöründe önemli bir yer edinerek son yıllarda ciddi 
bir büyüme ivmesi yakalamıştır. BİM, en önemli oyuncuları indirim marketlerinden 
oluşan Türkiye perakendecilik sektörünün lideri konumundadır. Son yıllarda pazar 
payını artırarak pazardaki lider pozisyonunu perçinleyen Şirket, düşük kâr marjları, 
etkin maliyet yönetimi ve kararlıkla uyguladığı özgün mağaza formatıyla güçlü 
büyümesini sürdürmektedir. 
 
Perakendecilik sektörü, üretimin nihai tüketiciye ulaşmasını sağlamak için başta 
mağazalar olmak üzere oluşturduğu birçok kanal aracılığıyla lojistik, depolama, 
paketleme gibi süreçlerde en az üretici kadar iş ve istihdam üretmektedir. Tedarik 
zincirinde yer alan her bir halkanın geliştirilmesi ve sistemin doğru bir şekilde işlemesi, 
halkaların her birinin ayrı ayrı katma değer üretmesini sağlamaktadır. Perakendecilik 
sektörü, üretime ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı 
sağlayarak önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Perakendecilik sektörü, şirketlerin kendi markalarına ait (private label) ürünlerin 
yaygınlaşarak raflarda yerini alması için birçok fırsat barındırmaktadır. Kendi markalı 
ürünleri ile sektörün bu kapsamda da öncüsü olan BİM’in yurt içi mağazalarında satılan 
kendi markalarına ait ürünlerin net satışlara oranı 2022 yılının ilk yarısında %65’e 
yükselmiştir. Yüksek kalite uygun fiyat şiarıyla halka sunulan BİM’in kendi 
markalarından oluşan ürünleri, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Şirket, 2022 yılında kendi markaları üzerine çalışmalarına hem BİM 
hem de FİLE mağazaları için yoğunlaşarak devam etmektedir. 
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BÖLÜM 4 - FAALİYETLERLE İLGİLİ EK BİLGİLER 
 
Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları 
 
Faaliyetlerini eksi net işletme sermayesiyle sürdüren BİM, nakit toplama gücü 
sayesinde kendi finansmanını sağlamaktadır. Operasyonel nakit çıkışlarının yanı sıra 
2022 yılının ilk 6 ayında konsolide bazda 1.934 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.  
 
BİM, gerek yurt içi gerekse yurt dışı operasyonlarının finansmanını iç kaynaklar 
vasıtasıyla sağlaması sebebiyle banka kredisi kullanmamaktadır. Ayrıca Şirket’in 
operasyonlarının büyük çoğunluğunu Türk lirası üzerinden gerçekleştirmesi sebebiyle 
önemli tutarda yabancı para açık pozisyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple gerek faiz 
hadlerinde gerekse yabancı para kurlarında meydana gelebilecek değişimler Şirket için 
önemli risk unsuru oluşturmamaktadır. Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını 
tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
görev alanında yer almaktadır. Komite her iki ayda bir riskler ve alınabilecek tedbirlerle 
alakalı Yönetim Kurulu’na rapor sunmaktadır. 
 
Yatırımcı İlişkileri ve Bilgilendirme Politikası 
 
BİM, Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi oluşturmak ve pay sahipleri ve 
tüm menfaat sahiplerini doğru, eksiksiz, hızlı ve etkin olarak bilgilendirmek amacıyla 
2005 yılında Mali İşler Başkanlığı’na bağlı Yatırımcı İlişkileri Birimini kurmuştur. Pay 
sahipleri ile ilişkiler biriminin erişim bilgileri www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri adresli 
Şirket internet sitesinde bulunmaktadır. 
 
Şirket’in bilgilendirme politikası, Şirket internet sitesi www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri 
ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur. 
 
Oluşturulan politikaya göre, Şirket’in mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir 
değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gelişmeler ve ayrıca SPK 
Mevzuatı uyarınca gerekli olan bütün diğer konular hakkındaki bilgiler kamuya derhal 
açıklanmaktadır.  BİM Yönetimi ayrıca zaman zaman medya temsilcileri ile toplantılar 
düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşıp soruları cevaplandırmaktadırlar. 
 
Yazılı basında yayımlanmış olan güncel açıklamaların bir kopyasına ve Borsa 
İstanbul’a yapılan özel durum açıklamalarına Şirket web sitesinde www.bim.com.tr yer 
verilmektedir. Basından gelen bilgi talepleri, Şirket’in basın danışmanları tarafından 
toplanarak bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirket içinde değerlendirilmekte ve 
cevaplanmaktadır. 
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Beyanı 
 

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan prensiplerden uygulanması zorunlu 
olanlara uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan prensiplerin uygulanması 
için gerekli özen ve dikkat gösterilmekte olup, uyum sağlanamayan konularda 
eksikliklerin giderilmesi ve uyum seviyesinin artırılması hususunda gelişen koşullara 
bağlı olarak çalışmalara devam edilmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun tamamına Şirket web sitesinden 
www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri ulaşılabilir. 
 

http://www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri
http://www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri
http://www.bim.com.tr/
http://www.bim.com.tr/yatırımcı_ilişkileri
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Sürdürülebilirlik 
 
Türkiye’deki yüksek indirim modelinin ilk temsilcisi olan BİM, sürdürülebilirlik anlayışı 
ile daima ilerlemeyi ve paydaşları için ortak değer üretmeyi taahhüt eder. “Her gün 
düşük fiyat” politikası, maliyetlerden elde edilen tasarrufları ürün fiyatlarına yansıtma 
prensibi ve yalın iş modeli ile önemli bir toplumsal misyon üstlenen BİM’in bu felsefesi, 
aynı zamanda sürdürülebilirlik yaklaşımının temelini yansıtmaktadır. 
 
Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluklarını en üst düzeyde tutan BİM, değer ve 
sonuç odaklı sürdürülebilirlik anlayışını savunur ve sürdürülebilirliği bir pazarlama ve 
reklam faaliyeti olarak görmez. Bu konudaki iletişim faaliyetlerini toplumsal farkındalığa 
katkı sağlamak amacıyla yürütür. Sürdürülebilirlik stratejisini benimserken, faaliyet 
alanı kapsamında somut, etki odaklı, operasyonel yeteneklerini en verimli şekilde 
kullanabileceği stratejiler üretir ve uygular. BİM, faaliyet alanını, iş modelini ve kurum 
kültürünü göz önünde bulundurarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na (SKA) katkıda bulunmayı hedefler. 
 
BİM Sürdürülebilirlik Anlayışı ve Sürdürülebilirlik Raporuna Şirket web sitesinden 
https://www.bim.com.tr/Categories/691/surdurulebilirlik.aspx ulaşılabilir.   
 
Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler 
 
Esas Sözleşme Değişikliği ve Kar Payı Dağıtımı 
7 Haziran 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında esas sözleşmenin 
“Amaç ve Konu” başlıklı 4. Maddesinin yeni ürün ve hizmet satışlarını kapsayacak 
şekilde güncellenmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 30 Haziran 2022 
tarihinde tescil olmuştur. Esas sözleşme tadili Ek-1’de yer almaktadır.  
 
Olağan Genel Kurul toplantısında ayrıca 2021 yılı karından ortaklara pay başına brüt 
3,0 TL olmak üzere 1.821.600.000 TL nakit kar payı dağıtma kararı alınmıştır. Nakit 
kar payı ödemesinin ilk taksiti pay başına brüt 1,5 TL olarak 15 Haziran 2022 tarihinde 
ödenmiştir. İkinci taksit ödemesi ise 14 Aralık 2022 tarihinde pay başına brüt 1,5 TL 
olarak gerçekleştirilecektir.  
 
 
2022 Yılı Beklentileri 
İlk olarak 2 Mart 2022 tarihinde kamuya duyurulan ve 9 Mayıs 2022 tarihinde 
güncellenen, Şirketin 2022 yılına ait beklentileri 17 Ağustos 2022 tarihinde aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir: 
 
• Satış Artışı      %100-110 (Önceki beklenti %75 ± 5) 
• FVAÖK Marjı*     %8,5 (± 0,5) (Değişiklik yok) 
• Yatırım Harcamasının Satışlara Oranı  %3,2  (Değişiklik yok) 
 
*FVAÖK Marjı IFRS-16 etkilerini içermektedir. 

 
 
 
  

https://www.bim.com.tr/Categories/691/surdurulebilirlik.aspx
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BÖLÜM 5 - FİNANSAL BİLGİLER 

 
Şirketin aşağıda belirtilen iştiraklerinin mali sonuçları 30 Haziran 2022 tarihli şirket mali 
tablolarına tam konsolidasyon yöntemi uygulanarak yansıtılmıştır. 
 

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu 
Şirketin 
Sermayedeki 
Payı (%) 

BİM Stores SA 
Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği 
Faaliyetleri 

65 

BİM Stores LLC 
Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda 
Perakendeciliği Faaliyetleri 

100 

Dost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 100 

GDP Gıda Paketleme Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

Yiyecek ve İçecek Paketleme  100 

Es Global Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.  

Bisküvi ve Şekerleme Üretimi 100 

Bircan Fide Tohum Tarım 
Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. 

Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım 
Faaliyetleri 

100 

 
Yine Şirketin %100 iştirak ettiği İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. 
A.Ş., parasal önemlilik kavramı göz önünde bulundurularak konsolide edilmemiştir. 
 
 
Şirket’in 2022 yılı ilk altı ayına ait özet finansal tablolar aşağıda sunulmaktadır;  
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Özet Konsolide Gelir Tablosu (Milyon TL) 01 Ocak - 30 Haziran   

  
2022 2021 Değişim 

  

Satışlar 61.297 32.665 88%   

Brüt Kar 11.188 6.077 84%   

Brüt Kar Marjı % 18,3% 18,6%     

FVAÖK 5.053 2.840 78%   

FVAÖK Marjı % 8,2% 8,7%     

FVÖK  3.897 1.984 96%   

FVÖK Marjı % 6,4% 6,1%     

Net Kar 3.028 1.416 114%   

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10 7     

Ana Ortaklık Payları  3.018 1.410     

Net Kar Marjı % 4,9% 4,3%     

 

Özet Konsolide Bilanço (Milyon TL) 
30 Haziran 

2022 
  31 Aralık 

2021 
Değişim  

Dönen Varlıklar 23.052 14.011 64,5% 

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.656 1.497 10,6% 

Finansal Yatırımlar 748 1.492 -49,8% 

Ticari Alacaklar  6.121 3.775 62,1% 

Stoklar 13.041 6.693 94,8% 

Peşin Ödenmiş Giderler 761 366 108,0% 

Diğer 723 188 284,5% 

Duran Varlıklar 19.435 16.401 18,5% 

Finansal Yatırımlar 978 978 0,0% 

Maddi Duran Varlıklar 9.131 7.870 16,0% 

Kullanım Hakkı Varlıkları  8.598 7.086 21,3% 

Diğer 728 467 56,0% 

Toplam Varlıklar 42.487 30.412 39,7% 

        

Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.448 15.865 60,4% 

Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.228 1.793 24,3% 

Ticari Borçlar 20.730 12.294 68,6% 

Kısa Vadeli Karşılıklar 231 850 -72,8% 

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 428 488 -12,3% 

Diğer   1.832 440 316,4% 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.034 6.738 19,2% 

Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.616 6.349 20,0% 

Uzun Vadeli Karşılıklar 417 389 7,3% 

Diğer   0 0   

Özkaynaklar 9.005 7.809 15,3% 

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.803 7.606 15,7% 

Azınlık Payları 202 203 -0,5% 

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 42.487 30.412 39,7% 
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EK-1: BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

MEVCUT METİN YENİ DÜZENLEME 

AMAÇ VE KONU 

Madde 4 

4.1. Şirket’in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili 

mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, 

(ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük 

satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, 

aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların 

bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini 

yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle 

aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: 

a. Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları 

iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında 

Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve 

gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, 

gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, 

kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya 

genişletebilir. 

b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin 

satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya 

anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan 

anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, 

imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara 

devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. 

c. Şirket’in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak 

üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların 

iadesini isteyebilir. 

d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet 

portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, 

gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari 

hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, 

rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 

her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her 

çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, 

ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu 

tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar 

ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal 

tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına 

dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket’ in olağan ticari 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis 

edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine 

teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket’in kendi adına ve 3. 

Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 

rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri 

ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları 

özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği 

yapabilir. 

f. Şirket’in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve 

danışmanlık hizmetlerini yürütebilir. 

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai 

işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, 

model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, 

gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik 

bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap 

edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli 

yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, 

bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. 

AMAÇ VE KONU 

Madde 4 

4.1. Şirket’in kuruluş amacı, (i) Gümrük Kanunu ve ilgili 

mevzuata uygun olarak her türlü malın ithal ve ihraç edilmesi; ve, 

(ii) her çeşit ticari malların toptan ve perakende satılacağı büyük 

satış mağazalar zinciri açılması ve işletilmesidir. Ayrıca, Şirket, 

aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası 

Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların 

bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini 

yerine getirecektir. Bu amaca ulaşmak için şirket özellikle 

aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir: 

a. Yukarıda yazılı işletme faaliyet konusuna giren bütün hakları 

iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında 

Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve 

gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her 

türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, 

gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, 

kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya 

genişletebilir. 

b. Konusu ile ilgili olarak herhangi bir mal, ürün veya hizmetin 

satın alınması veya satılması için her türlü sözleşme veya 

anlaşma yapabilir, bu anlaşmaları icra edebilir ya da yapılan 

anlaşmayı tadil edebilir ve bunlardan doğan haklarını, 

imtiyazlarını ve menfaatlerini Türk veya yabancı şahıslara 

devredebilir veya sair surette tasarruf edebilir. 

c. Şirket’in dokümanlarını ve fonlarını emin olarak saklamak 

üzere resmi veya özel kuruluşlara tevdi edebilir ve bunların 

iadesini isteyebilir. 

d. Yurt içinde ve dışında, aracılık yapmamak ve menkul kıymet 

portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla menkul, 

gayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari 

hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, 

rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere 

her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leh ve aleyhinde her 

çeşit ayni, irtifak, kira, şufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, 

ipotek ve sair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu 

tasarrufi muameleleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şu kadar 

ki Şirket münhasıran kendi tüzel kişilikleri adına ve/veya finansal 

tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına 

dahil ettikleri ortaklıklar lehine ve/veya Şirket’ in olağan ticari 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla teminat, rehin ve ipotek tesis 

edebilir ve fakat söz konusu amaçlar dışında üçüncü kişiler lehine 

teminat, rehin ve ipotek tesis edemez. Şirket’in kendi adına ve 3. 

Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil 

rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

e. Her türlü gerçek ve tüzel kişi ile bu arada devlet teşekkülleri 

ile her seviyeden mahkeme tescil dairleri belediye kuruluşları 

özel girişimciler birlikler komisyon ve komitelerle işbirliği 

yapabilir. 

f. Şirket’in amacı dahilinde gerekli her türlü etüt ve projeleri ve 

danışmanlık hizmetlerini yürütebilir. 

g. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün ticari ve sınai 

işlemleri yapabilir. Özellikle marka, ihtira beratı, know-how, 

model, resim gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, 

gereğinde bunları Şirket adına tescil ettirebilir; lisans, teknik 

bilgi, imtiyaz, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap 

edebilir; bu kabil sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak, yerli 

yahut yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapabilir, 

bunları devredebilir, devren iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya 

verebilir, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edebilir. 
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h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, 

yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili 

faaliyetlerde bulunabilir. 

i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı 

veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh 

olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları 

uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme 

başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir 

ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için 

gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönteme başvurabilir. 

j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve 

malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara 

tedarik ettirebilir. 

k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, 

satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, 

taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir. 

l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri 

yapabilir veya yaptırabilir. 

m. Genel olarak Şirket’in amacına ulaşmasını temin zımnında 

konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem 

ve tasarrufta bulunabilir. 

n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, 

ithalat ve ihracat yapabilir. 

o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni 

şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir. 

p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış 

mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel 

kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya 

dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı 

ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü 

özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil 

vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt 

ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda 

maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari 

emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve 

yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya 

yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel 

teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu 

araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, 

kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, 

ithal edebilir. 

r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık 

teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, 

yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 

tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü şahıslara bağış ve 

yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile 

ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk 

yapabilir. 

 s. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi 

ihaleye girebilir. 

 

 

h. İhtiyaç duyulması halinde, yabancı personel istihdam edebilir, 

yurt içinde ve dışında personel eğitebilir ve bunlarla ilgili 

faaliyetlerde bulunabilir. 

i. Her türlü dava muamelesini başlatabilir, her tür davaya davacı 

veya davalı sıfatıyla iştirak edebilir, davadan vazgeçebilir ve sulh 

olabilir, mahkeme kararlarını temyiz edebilir, kararları 

uygulayabilir ve bunlarla ilgili her türlü hakkını bu arada hakeme 

başvurma, hakemleri atama ve reddetme hakkını, ileri sürebilir 

ve her türlü davayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için 

gerekli gördüğü her yasal yola, olanağa ve yönteme başvurabilir. 

j. Amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve 

malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara 

tedarik ettirebilir. 

k. Vekalet, hizmet, milletlerarası mümessillik, mümessillik, 

satıcılık, komisyonculuk, acentalık, distribütörlük, taahhüt, 

taşeronluk gibi sözleşmeler akdedilebilir. 

l. Konusunun gerektirdiği mali, ticari ve sınai muameleleri 

yapabilir veya yaptırabilir. 

m. Genel olarak Şirket’in amacına ulaşmasını temin zımnında 

konusu ile ilgili veya konusuna taalluk eden her türlü sair işlem 

ve tasarrufta bulunabilir. 

n. Şirket uygun görüldüğü takdirde nakliyecilik, ambalajlama, 

ithalat ve ihracat yapabilir. 

o. Gerek görüldüğü takdirde şirket, yurt içinde ve dışında yeni 

şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir. 

p. Şirket faaliyetini devam ettirebilmek için açmış olduğu satış 

mağazaları, depoları, özel ve/veya resmi, özel ve/veya tüzel 

kişiler, kurum ve kuruluşlar ve bunlara ait depolar ve/veya 

dağıtım merkezleri arasında; maliki bulunduğu ve/veya kiraladığı 

ve/veya finansal kiralama yoluyla zilyedi bulunduğu her türlü 

özel teçhizatlı ve/veya teçhizatsız kara, hava ve deniz nakil 

vasıtaları ile kuru ve/veya yaş sebze meyve, et ve et ürünleri, süt 

ve süt ürünleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü gıda 

maddesi ile bozulabilir veya bozulamaz nitelikte her türlü ticari 

emtianın şehir içi ve şehirlerarası nakliyesini, boşaltma ve 

yükleme ile dağıtım için gerekli benzer işlerini yapabilir ve/veya 

yaptırabilir. Bu amaçla motorlu, motorsuz, frigorifik, özel 

teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu 

araçların her türlü teçhizat ve aksamını satın alabilir, satabilir, 

kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama konusu yapabilir, 

ithal edebilir. 

r. Gerek görüldüğü takdirde, SPKn. Md. 21 hükmüne aykırılık 

teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, 

yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 

sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 

tarafından belirlenmesi şartıyla üçüncü şahıslara bağış ve 

yardımlarda bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller ile 

ilgili olarak Belediye, Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz terk 

yapabilir. 

s. Şirket, faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi 

ihaleye girebilir. 

ş. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri 

almak kaydıyla, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü 

kişilere ait mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin otoparklarında 

elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj istasyonları 

kurabilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını 

kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir 

ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık 

yapabilir, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını 

karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar 

enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve 

elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi 

üretilmesi, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki mevzuatlar 

çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya 

kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve 
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ticari olmamak kaydıyla tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtın 

ithal edilmesi işini yapabilir.  

t. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri 

almak kaydıyla, Şirket, Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve ve 

sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda ve ihtiyaç maddeleri, 

sınai, zirai, elektrikli ya da elektronik, telekomünikasyon, dijital 

ürün ve hizmetler, kırtasiye, hırdavat (nalburiye), züccaciye, ev 

hayvanlarına yönelik mama, gıda, tasma, akvaryum vb. pet 

ürünleri, tekstil, mobilya, halı, ev tekstili, kozmetik, deri, 

kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, 

fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve 

cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile 

bunlara benzer her çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını 

koruyucu ve tedavi edici etkileri olan, endüstriyel olarak üretilen 

geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral 

katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, 

bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi 

cihazlar, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari mal ve hizmetleri 

perakende ve toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç 

etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, bu 

maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin 

imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, 

taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse 

yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya da e-ticaret yoluyla 

yürütebilir, ortaklık kurabilir, ihaleye girebilir ve her türlü ticari 

faaliyette bulunabilir. 

u. Mağazalar açmak, alışveriş merkezleri kurmak işletmek, 

yönetmek, depolar kurmak, bu tesislerle birlikte veya müstakilen 

akaryakıt satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, kiraya 

vermek, gezici satış arabaları, otomat makineleri işletmek, 

muhtelif sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, 

yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, modern çiftlik, ahır, 

besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, 

entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya ve satış 

mağazaları açmak, hazır yemek ve gıda satış tanıtım ve dağıtım 

teşkilatı ve organizasyonları kurmak, kurulu organizasyonlardan 

istifade etmek, yemek kartı ağı kurmak ve işletmek faaliyetlerini 

yürütebilir. 

ü. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri 

almak kaydıyla, Şirket, otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, 

atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının 

toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını (aracılar ile 

internet TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil), gayrimenkul, konut, 

işyeri vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık 

ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri 

açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir. 

v. Yürürlükteki ilgili mevzuata uymak ve gerekli yasal izinleri 

almak kaydıyla Şirket, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj 

yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her 

türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli 

ödemeye imkân tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif 

ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, 

geliştirilmesi, bu hizmetlerin sağlanabilmesi için yerli ve yabancı 

başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi fiziki ve sanal 

sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme 

birimlerinin oluşturulması, elektronik harcama ödeme birimlerini 

içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, kuponlar basılması, 

pazarlanması, satılması, hali hazırda basılmış kartların, 

kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri 

yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması faaliyetlerini 

yürütebilir.  

 


