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KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 

Eskişehir Yolu Üzerinde Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 95 Merkez, Kütahya  

 

14 Haziran 2021 

 

İlgi:  Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi 7. Maddesinin (5) Bendi, 8. Maddesinin 4/c Bendi 

uyarınca talep edilen hukukçu raporudur. 

 

BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU 

 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“SPKn”) 4. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun  (“SPK”) Seri: VII, 
No: 128.1 sayılı Pay Tebliği (“Pay Tebliği”) 6. ve 7. Maddeleri hükmü çerçevesinde, Kütahya Şeker 
Fabrikası A.Ş.’nin (“Kütahya Şeker” veya “Şirket”) ortak satışı yoluyla 11.500.000 TL nominal değerli 
paylarının halka arzı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ne (“Borsa İstanbul”) kote edilmesi çalışmaları 
kapsamında işbu hukukçu raporu (“Hukukçu Raporu”) tarafınıza, Borsa İstanbul’a ve talep edilmesi 
halinde SPK’ya sunulmak üzere arz edilmektedir.  
 
İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken, 

(i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette 
bulundukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce 
yetkilendirildiği; 

(ii) incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu; 
 

varsayılmış ve tarafımıza Borsa İstanbul Hukukçu Raporu Kılavuzu uyarınca asılları sunulamayan ve 
tasdikli şekilde veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru eksiksiz ve orijinalleri ile aynı olduğuna 
ilişkin Şirket’ten beyan alınmıştır. 

 
Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporunu 
verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek 3’te (İncelenen Belgeler) bir 
listesi sunulan belgeler (“İncelenen Belgeler”) tarafımızca incelenmiştir. 

 
İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan İncelenen Belgeler 
incelenerek ve bunlara dayanılarak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile düzenlemeleri çerçevesinde 
hazırlanmıştır. 
 
Hukukçu Raporu, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları 
yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporumuzun Şirket tarafından halka arz 
kapsamında hazırlanacak İzahname’nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım 
kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler. 
 
Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara 
varılmıştır. 

 

1. ŞİRKET BİLGİLERİ 

Kütahya Şeker, (eski para ile) 8.000.000TL kuruluş sermayesi ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 

4362 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirket’in kuruluşunu gösterir ticaret sicil gazetesinin, 

Ankara Ticaret Odası kayıtlarının ilgili dönemde yangın sebebiyle zayi olmasından dolayı sunulamadığı, 

ancak Şirket’in yönetim kurulu karar defterinin 19/03/1953 tarih ve 1/1 sayılı kararında belirtildiği 

üzere Şirket’in esas sözleşmesinin 30/01/1953 tarih ve 4/126 sayılı vekiller heyeti kararı ila tasdik 

olunduğu ve 4/5 Mart 1953 tarihli Zafer Akşam Postası Gazetesi’nde ilan edilmiş ve Ankara Ticaret 
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Odası’nca 4362 numarası ile tescil edildiği Şirket tarafından beyan edilmiştir. İlgili idare meclisi kararı 

tarafımızca incelenmiştir ve beyan edilen durumu yansıttığı görülmüştür.  

 

1.1. İştirakler 

Şirket’in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği herhangi bir 

bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket’in iştirak ettiği bir 

anonim şirket bulunmaktadır. Bu iştirakine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Şirket’in ilgili iştirakinin 

sermayesindeki payı çok düşük olması sebebiyle işbu Hukukçu Raporu kapsamında Meray Yağ San. 

Tic. A.Ş.’ye ilişkin olarak detaylı bilgiye yer verilmemiştir. 

 

Ticaret Unvanı Sermayesi (TL) 
Sahip Olunan Sermaye 

Oranı (%) 

MERAY YAĞ SAN.TİC.A.Ş. 5.200.000,00 1,09 

 

1.2. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri 

Şirket, 1953 tarihinde Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. unvanı ile Ankara’da kurulmuştur. Şirket’in 

24.12.1954 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi uyarınca unvanının Kütahya Şeker Fabrikası T.A.Ş. olduğu 

görünse de Şirket’in kuruluş kayıtlarına ilişkin kararlarında unvanı Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak 

görünmektedir. Şirket tarafından sicil kayıtlarının sorgulandığı, hiçbir dönemde Şirket unvanının 

Kütahya Şeker Fabrikası T.A.Ş. olarak görünmediği ve ilgili kaydın sehven yapıldığı bilgisinin alındığı 

beyan edilmiştir.  

 

Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Dekand Şeker Fabrikası 

A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul 

edilmiştir. İlgili değişiklik 14.07.1999 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.07.1999 tarihli 4843 sayılı Ticaret 

Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. 

 

Şirket’in unvanı 25.01.2005 tarih ve 4246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde İlan edilerek Kütahya Şeker 

Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 

 

1.3. Faaliyet Konusu 

Genel Bilgi  

Şirket 4634 sayılı Şeker Kanunu çerçevesinde faaliyet göstererek şeker üretimi yapmaktadır.  

Şirket’in vermiş olduğu bilgilere göre, Kütahya Şeker 4 ilde yaklaşık olarak 1300 çiftçi ile 3’lü münavebe 

esaslarına göre şeker pancarı üretim sözleşmesi imzalamaktadır. Kütahya Şeker, kendisine tahsis edilen 

kota kadar şeker üretimi yapmaktadır ve ürettiği kristal şekerin satışını 01 Eylül-31 Ağustos pazarlama 

dönemi içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.  

Tarımsal Faaliyetler   

4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 5.maddesi uyarınca, şeker pancarı fiyatları her yıl, şeker fabrikası işleten 

gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenir. 

Şirket’in vermiş olduğu bilgilere göre, söz konusu madde hükmüne istinaden Kütahya Şeker, şeker 

pancarı temin ettiği çiftçilerle (“Üreticiler”) her yıl şeker pancarı üretim sözleşmesi (“Üretim 

Sözleşmesi”) imzalamaktadır. Üretim Sözleşmesi’ni imzalayan Üreticiler, bir yıl süreyle Üretim 

Sözleşmesi’nde yer alan şartlara uygun olarak şeker pancarı yetiştirmeyi ve Üretim Sözleşmesi’nde 
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belirtilen fiyatla yetiştirdikleri şeker pancarını Kütahya Şeker’e teslim etmeyi ve Kütahya Şeker de 

sözleşme konusu miktardaki şeker pancarını Üreticilerden teslim almayı taahhüt etmektedirler.  

Şeker pancarları, Şirketçe hazırlanan ve Üreticilere duyurulan bir program dahilinde alınır. Üreticiler, 

Şirket’in alım organizasyonuna ve programlarına uymayı ve öngörülen günde pancarın teslimini 

taahhüt ederler.  

Üreticiler; pancarın bakım işlerini Üretim Sözleşmesi’ne uygun olarak zamanında yapmakla, Şirketçe 

tespit edilen programa göre pancarlarını söküp teslim etmekle yükümlüdürler. Aksi halde Şirket, 

herhangi bir ihtara gerek olmaksızın üreticilerin nam ve hesabına bu işleri yapmaya yetkili olup, 

yapılacak her türlü masraflar üreticilerin borcuna kaydedilir. Nematodlu, hastalıklı ve çürük olup, siloya 

alınamayacak ve fabrikada işlenemeyecek oranda zarar görmüş pancarlar Şirketçe belirlenir ve bu 

pancarların alımı yapılmaz.  

Şirket, taahhüt edilen üretim için gerekli olan pancar tohumunu mevzuat uyarınca sertifika almış yerli 

üretim veya haricen temin ettiği şeker pancarı çeşitlerine ait tohumlardan karşılayarak, üreticilere 

verir. Ekilecek şeker pancarı çeşitleri; yörelerin iklim özellikleri, toprak yapısı ve hastalık durumu 

dikkate alınarak Şirketçe belirlenir.  

Şirket’in vermiş olduğu bilgilere göre, Şirket’in son üç yılda yaklaşık olarak her yıl 1300 çiftçiyle yapmış 

olduğu Üretim Sözleşmesi bulunmaktadır. Şirket’in çiftçilerle imzaladığı Üretim Sözleşmesi, müteselsil 

sorumluluk öngörmektedir. Don, sel ve şirketçe kabul edilebilecek diğer mücbir sebepler haricinde, 

taahhüde girdiği halde hiç pancar teslim etmeyen üreticiler, sözleşmede yazılı olan taahhüt miktarı ile 

oluşacak pancar fiyatlarının çarpımı neticesinde hesaplanan tutarın %50’sini tazminat olarak ödemekle 

yükümlüdürler.  

Üretim Faaliyetleri  

Kütahya Şeker, şeker üretimini Kütahya Şeker Fabrikası’nda gerçekleştirmektedir. Şirket’in vermiş 

olduğu bilgilere göre, Kütahya Şeker Fabrikasında 29.09.2020 tarihinde başlayan son kampanya 

dönemi, rafineri kampanyası dahil 20.01.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu kampanyada 392.800 ton 

pancar işlenerek 60.421 ton şeker ve yan ürün olarak 14.895 ton melas üretilmiştir.  

Kojenerasyon Tesisi 

Şirket’in fabrikasında Şirket’e elektrik sağlayan bir kojenerasyon santrali bulunmaktadır. Toplam gücü 

7,128 MWe olan tesis, Şirket’in fabrikasının arazisi üzerine kuruludur. 

Esas Sözleşme uyarınca faaliyet konusu 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Amaç ve Faaliyet Konusu” başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket, 

Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri "karlılık ve verimlilik" ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar 

isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde 

yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. Şirket, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ve Sermaye Piyasası 

Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. 

Şirket, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. 

a) Her nevi şeker üretmek, 

b) Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu 

ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ürettirmek ve 

gerektiğinde üretmek, 
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c) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıkların kıymetlendirilmesi için gerekli 

faaliyetlerde bulunmak, 

d) Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek bu amaçlarla gıda 

maddelerini imal ve üretmek, 

e) Şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile 

şeker ve şekerli maddeler teknoloji ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, 

geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve 

tesisleri kurmak, yayında bulunmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin 

hükümleri saklı kalmak koşuluyla yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak 

müesseselerle işbirliği yapmak bu müesseselere üye olmak, 

f) Yem Üretimini geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, 

bunların ürünlerini değerlendirmek, 

g) Fabrika işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, 

üretimle ilgili her çeşit ambalajı imal etmek, 

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının 

öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, 

esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde 

üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat 

çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve 

serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve 

yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. 

h)İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının  

uygulanmasını sağlamak, 

i)Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik 

yapmak,  

j)Her türlü etanol ve früktoz üretmek, almak, satmak, ithal ve ihracat etmek. 

 

Esas Sözleşme 

Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, SPK’nın 30.04.2021 tarih ve E-

29833736-110.03.03-5786 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 

07/05/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00063894402 sayılı onay yazısı ile onaylanmış esas sözleşme 

değişiklikleri 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kabul 

edilmiştir.  Esas sözleşme değişikliklerine göre, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 230.000.000 TL (iki yüz 

otuz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 230.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz 

konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar, 26.05.2021 tarihinde Kütahya Ticaret Sicili 

Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 28.05.2021 2021 tarih ve 10337 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde 

ilan edilmiştir.     

 

1.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar 

(a) Kuruluş Sermayesi 

Kütahya Şeker, (eski para ile) 8.000.000 TL kuruluş sermayesi ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 

4362 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi 

yukarıda açıklandığı üzere temin edilememiştir ancak Şirket’in 1953 yılı Faaliyetine Ait İdare Meclisi 

Raporu’nda belirtildiği üzere her biri 1.000 TL kıymetinde 8.000 adet hisseyi muhtevi olmak üzere 

8.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.  
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(b) Sermaye Değişiklikleri  

Şirket’in kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye artırımları ve azaltımlarına ilişkin bilgi aşağıda yer 

almaktadır.  

 

Tescil 

Tarihi 

TTSG Tarihi Eski Sermaye (TL)* Yeni Sermaye (TL)* Sermaye Artırımının 

Kaynağı 

- - - 8.000.000 Nakden 

26.07.1963 01.08.1963 8.000.000 16.000.000 Nakden 

30.12.1972 09.01.1973 16.000.000 26.000.000 Nakden 

25.10.1977 26.10.1977 26.000.000 52.000.000 Nakden 

16.03.1982 24.03.1982 52.000.000 104.000.000 Nakden 

01.06.1984 

 

06.06.1984 

 

104.000.000 

 

450.000.000 Değer artış fonu 

 

02.05.1986 07.05.1986 450.000.000 1.250.000.000 Değer artış fonu 

28.05.1993 09.06.1993 1.250.000.000 6.000.000.000 Değer artış fonu 

28.07.1995 09.08.1995 6.000.000.000 75.000.000.000 Değer artış fonu 

14.07.1999 28.07.1999 75.000.000.000 750.000.000.000 Değer artış fonu 

29.07.2003 07.08.2003 750.000.000.000 4.000.000.000.000 Değer artış fonu 

25.01.2005 23.02.2005 4.000.000 14.000.000 Şirketi içi kaynak 

24.05.2006 02.06.2006 14.000.000 30.000.000 Şirketi içi kaynak 

12.12.2007 26.12.2007 30.000.000 46.000.000 Şirketi içi kaynak  
*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun 

uyarınca Türk Lirası’ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır. 

 

(c) Güncel Sermaye 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 46.000.000 (Kırk altı milyon) Türk Lirasıdır. Süleyman Salihoğlu (Vizyon 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından hazırlanan 1 Nisan 2021 tarihli sermayenin ödendiğinin tespiti 

tasdik raporu uyarınca söz konusu sermaye tamamen ödenmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 

230.000.000 TL’dir (iki yüz otuz milyon Türk Lirası). Şirket’in 21.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen son 

genel kurul toplantısında ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları 

doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipleri, Aziz Torun, Mehmet Torun, Nahit Kiler, Ümit Kiler, Torunlar 

Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Kiler Holding A.Ş. ve Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi’dir.  

 

Şirket’in yönetim hakimiyetine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan tek bir gerçek veya tüzel kişi 

bulunmamaktadır. 

 

(d) Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 46.000.000 (Kırk altı milyon) Türk Lirası kıymetinde olup, muvazaadan ari 

bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 1.380.000 adedi nama 

yazılı (A) Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı (B) Grubu, 7.006.003 adedi nama yazılı (C) Grubu, 

36.233.997 adedi hamiline yazılı (D) Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet 

hisseye ayrılmıştır. 

 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı 10. maddesi 

uyarınca TTK’nın 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, 

Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile 

SPK’nın düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 7 (yedi) kişiden oluşacak bir 
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Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, 

7 (yedi) üyenin biri (A) Grubu hissedarların; biri (B) Grubu hissedarların, biri de (C) Grubu hissedarlar 

arasında veya onların gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 

 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 15. maddesi uyarınca beher her bir A, B ve C Grubu 

pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. 

 

A, B ve C Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. 

D Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili 

yerlerinde belirtilmiştir. 

 

Şirket’in pay sahipliği yapısının pay gruplarına ve imtiyaza göre dağılımı aşağıdaki tabloda 

sunulmaktadır.  

 

Unvanı / Adı Soyadı Pay Sahipliği 
 Grubu Nominal Sermaye (TL) (%) 

Aziz Torun A 690.000,00 1,50 

Mehmet Torun A 690.000,00 1,50 

Nahit Kiler B 690.000,00 1,50 

Ümit Kiler B 690.000,00 1,50 

Torunlar Gıda  C 2.881.232 6,26 

Kiler Holding  C 2.881.232 6,26 

Pancar Kooperatifi C 1.243.539 2,70 

Torunlar Gıda  D 14.901.299 32,39 

Kiler Holding  D 14.901.299 32,39 

Pancar Kooperatifi  D 6.431.399 13,98 

Toplam   46.000.000 100,00 

 

(e) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş 

Şirket, SPKn hükümlerine göre ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kayıtlı sermaye sistemini kabul 

etmiştir ve SPK’nın 29.04.2021 tarih ve 23/719 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  

SPK tarafından verilen 30.04.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5786 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/05/2021 tarih ve E-50035491-431.02-

00063894402 sayılı onay yazısı ile onaylanmış esas sözleşme değişiklikleri 21.05.2021 2021 tarihinde 

gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Esas sözleşme değişikliklerine 

göre, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 230.000.000 TL (iki yüz otuz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) 

TL itibari değerde 230.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu olağanüstü genel kurul 

toplantısında alınan kararlar, 26.05.2021 tarihinde Kütahya Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil 

edilmiş olup 28.05.2021 tarih ve 10337 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.     

 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için 

geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK’dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek 

üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim 

kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, SPKn 

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç 

ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay 
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sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında 

eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 46.000.000 (Kırk altı milyon) Türk Lirası kıymetinde olup, muvazaadan ari 

bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL itibari kıymetinde 1.380.000 adedi nama 

yazılı (A) Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı (B) Grubu, 7.006.003 adedi nama yazılı (C) Grubu, 

36.233.997 adedi hamiline yazılı (D) Grubu olmak üzere toplam 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet 

hisseye ayrılmıştır. 

 

(f) Güncel Pay Sahipliği Yapısı 

Şirket’in güncel pay sahipliği yapısı, 21.05.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı hazır 

bulunanlar listesi ve Kütahya Beyoğlu 40. Noterliği tarafından 14 Haziran 2021 tarihi ile onaylanmış 

Şirket pay defterine göre aşağıdaki gibidir: 

 

Ortağın Ticaret Unvanı/ 
Adı Soyadı 

Sermayedeki Payı 

(TL) (%) 

Aziz Torun 690.000,00 1,5 

Mehmet Torun 690.000,00 1,5 

Nahit Kiler 690.000,00 1,5 

Ümit Kiler 690.000,00 1,5 

Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. 17.782.531,00 38,66 

Kiler Holding A.Ş.  17.782.531,00 38,66 

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi  7.674.938,00 16,68 

TOPLAM 46.000.000,00 100,00 
 

(g) Şirket pay defteri 

Şirket paylarının 1.380.000 adedi nama yazılı (A) Grubu, 1.380.000 adedi nama yazılı (B) Grubu, 

7.006.003 adedi nama yazılı (C) Grubu, 36.233.997 adedi hamiline yazılı (D) Grubu paylardır . Tarafımıza 

sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Borsa İstanbul’da işlem görecek payların devrinde herhangi bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket paylarının üzerinde Alternatifbank A.Ş. lehine tesis edilmiş bulunan 

rehnin banka tarafından 04.06.2021 tarihinde kaldırıldığına ilişkin fek yazısı tarafımızca incelenmiştir. 

İlgili fek yazısında, Kiler Holding A.Ş. payları Şirket’in esas sözleşme değişikliği öncesi pay grubu 

dağılımını göstermektedir, C grubu pay adedi 11.500.00 olarak, bir sıfır eksik yazılmıştır ve Şirket pay 

sahibi Nahit Kiler’in ismi Nihat Kiler olarak yazılmıştır, ancak Şirket tarafından bu yazımların sehven 

yapıldığı ve pay rehninin usulüne uygun olarak kaldırıldığı taahhüt edilmiştir. İlaveten, Şirket’in 

Alternatifbank A.Ş. lehine tesis edilmiş rehin bulunan payları üzerinde ilgili rehnin kaldırıldığı kayıtları 

gösterir Beyoğlu 40. Noterliği tarafından 9 Haziran 2021 tarihinde 09210, 09211 ve 09212 yevmiye 

numarası ile tasdikli pay defteri nüshaları tarafımızca incelenmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı 

uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesinden önce tüm paylar kaydileştirilerek 

Merkezi Kayıt Sisteminde kayden izlenecektir. 

 

2. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI 

 

2.1. Yönetim Kurulu 

(a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri 

TTK’nın 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul’un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin 

tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK’nın 
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düzenlemeleri ile bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde seçilecek 7 (yedi) kişiden oluşacak bir Yönetim 

Kurulu tarafından yürütülür.  

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçileceklerin nitelikleri ve şartları hususunda TTK ve diğer ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK’nın 

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit 

edilir. A, B ve C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, 

söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.  

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla, 7 (yedi) üyenin biri (A) Grubu 

hissedarların; biri (B) Grubu hissedarların, biri de (C) Grubu hissedarlar arasında veya onların gösterdiği 

adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.  

 

21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin 

“Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı onuncu maddesi uyarınca, 7 (yedi) üyeden 

oluşması gereken Yönetim Kurulu’nun yeni oluşan 2 (iki) üyeliğine Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak, Adem Yavuz’un ve Saim Kılıç’ın seçilmelerine 

ve söz konusu üyelerin ilgili karar tarihinden itibaren mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar 

olan 19 Mart 2023 tarihine kadar görev yapmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Aşağıda Şirket’in 

mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır: 

 

Adı-Soyadı Görevi Görev Süresi 

Mehmet Torun Yönetim Kur. Başkan 

Vekili 

19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 

19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak 

üzere seçilmiştir. 

Ümit Kiler Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 

19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak 

üzere seçilmiştir. 

Vahit Kiler Yönetim Kurulu 

Başkanı 

19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 

19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak 

üzere seçilmiştir. 

Mahmut Karabıyık Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 

19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak 

üzere seçilmiştir. 

Lokman Aydeğer Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında 

19.03.2023 tarihine kadar görev yapmak 

üzere seçilmiştir. 

Adem Yavuz Yönetim Kurulu Üyesi  

(Bağımsız  Üye) 

2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde 

görev süresi sona erecektir. 

Saim Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi  

(Bağımsız  Üye) 

2021 yılında seçilmiştir. 19.03.2023 tarihinde 

görev süresi sona erecektir. 

 

2.2. Yetki Devri, Temsil ve İlzam 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri” başlıklı 12. 

maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun Şirketi idare ve temsil yetkisi mutlak olup TTK, sermaye piyasası 

mevzuatı ve Ana sözleşme ile ilgili diğer mevzuatla yasaklanmayan ve Genel Kurul Kararına sunulması 

gerekmeyen hususlarda karar almak, Şirket mallarında tasarruf etmek ve Şirketin amacı ile ilgili her 

türlü işlemleri yapmak Yönetim Kurulu'na aittir.  Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi 
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uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya 

olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu 

iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan 

her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve 

kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir 

kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve 

korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, 

yazılı olarak bilgilendirir.  

 
Şirket’e ait son üç yıllık yönetim kurulu kararları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması 

gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket’e ait incelenen Yönetim Kurulu kararlarının TTK 

hükümleri ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir. 

 

2.3. Yönetim Kurulu Komiteleri 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı 10. maddesi 
doğrultusunda, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil 
olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma 
esasları TTK, SPKn, SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat 
hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, 
gerekli göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, 
koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler ve alt komiteler oluşturur. Komitelerin başkan 
ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin 
edilir, düzenlenir ve değiştirilir.  
 
Şirket’in 27.05.2021 tarihli ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri 
çerçevesinde Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, ilgili 
komitelerde görev yapacak kişiler belirlenmiş ve çalışma esasları kabul edilmiştir.  
 
Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. Yönetim 
Kurulu Kararı uyarınca bahsi geçen komiteler, Şirket paylarının halka arzını takiben SPKn’nın II-17.1 
sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum çerçevesinde ve bu Tebliğ’de belirtilen sürelere uyularak 
faaliyete geçecektir. 
 
Denetim Komitesi 
Denetim Komitesinin amacı Şirketi’n muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, 
bağımsız denetimi ve Şirket’in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. 
Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. 
Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip 
olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları 
tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı 
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.  
 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Komitenin amacı Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 
teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en 
az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması 
halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması 
zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu 
üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır 
ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve 



 
 

10 
 

toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı 
yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi 
Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, 
uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar 
çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal 
Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket’in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday 
gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde 
belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden 
oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde 
üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. 
Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan 
konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm 
çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu 
tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak 
görevlendirilmesi zorunludur. 
 
2.4. Genel Kurul 

Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 15. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantılarına 

aşağıdaki esaslar uygulanır.  

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantılarına davet 

hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli 

ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.  

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede 

en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar 

incelenerek karara bağlanır. 

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin, TTK’nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili 

hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve bu Esas 

Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.  

c) Oy Hakkı: Beher her bir A, B ve C Grubu pay sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir D Grubu 

pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin 

pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket’e, bir kredi kuruluşuna 

veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. 

d) Temsil: Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, genel 

Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri 

vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka 

temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler 

ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası 

mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin 

düzenlemelerine uyulur.  

e) Toplantı Yeri: Genel kurul, Şirketin merkez adresinde ve Şirket merkezinin bulunduğu ilin 

elverişli bir yerinde toplanır. 
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f) Toplantı Katılımı: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri 

ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri 

çizelgesine” göre hazırlar.  

g) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay 

sahipleri arasından veya hariçten  aday olan ya da gösterilenler arasından seçilir. 

h) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK, 

sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair 

düzenlemelerine tabidir. Ancak, Ana Sözleşme’nin tadili ile ilgili oylamalarda, önerilen Ana 

Sözleşme değişikliğinin kabul edilebilmesi için, toplantıya katılanların %’65 inin olumlu oy 

kullanması şarttır. 

i) Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri 

bu toplantılara, TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş 

açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik 

hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

j) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında 

Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili 

mevzuat hükümlerine uyulur.  

k) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde 

çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin 

kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar. Genel Kurul’un 

onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.  

 

Şirket’e ait son üç yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve burada 

aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket’e ait incelenen 

Genel Kurul kararlarının TTK hükümleri ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı tespit 

edilmiştir. 

 

3. RUHSATLAR VE İZİNLER 

3.1. Şirketin Tabi Olduğu Mevzuat 

Türkiye’de şeker sektörü; 2002/2003 pazarlama yılından bu yana, 4634 sayılı Şeker Kanunu (“Şeker 
Kanunu”) ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedir. Şeker 
Kanunu’nun amacı yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik 
olarak Türkiye'de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve 
yöntemlerini düzenlemektir. 

2001 yılında kurulan ve şeker üretimine ilişkin miktar kısıtlamalarını (kota) belirlemek, dış ticarete 
ilişkin düzenlemeler önermek, pazarlama faaliyetlerini belirleyip uygulamak, araştırma ve denetleme 
yapmak, idari cezaları uygulamak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum 
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olan Şeker Kurumu, 24.12.2017 tarih, 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “KHK/696 Olağanüstü 
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kapatılarak 
görev, yetki ve sorumlulukları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) Şeker Dairesi Başkanlığı’na 
devredilmiştir.  

05.06.2021 tarih ve 31502 sayılı Resmi Gazete ile Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik 
ve Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, Şeker Kotalarının Düzenlenmesi 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği ve Şeker ve 
Hammadde Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu yeni yönetmelikler ile şeker sektörüne ilişkin olarak 
getirilen önemli değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.  

Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile nişasta bazlı şeker kotalarının 
tahsisi, yeni fabrika kurulması, kapasite artırımları, kota aktarım esasları ile ilgili yeni düzenlemeler 
öngörülmüştür.  

Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği ile genellikle yapısal değişikler öngörülmüştür, pancar kayıt 
sistemi adı altında yeni bir veri tabanı oluşturulmuş ve üreticiler ile pancar üretimine ilişkin ekim 
alanlarına ait bilgilerin burada kayıt altına alınacağı düzenlenmiştir. 

Şirket tarafından, henüz çok yeni olan bu değişikliklere uyum çalışmasının başlatıldığı, ilgili mevzuatta 
öngörülen sürelere uygun olarak tüm gerekliliklerin yerine getirileceği ve Bakanlık tarafından uyum 
süreci ile ilgili herhangi bir bildirimin veya yapılanmanın henüz gerçekleştirilmediği kabul ve beyan 
edilmiştir.  

Kotalar: 

Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak amacıyla bir sonraki yıl pazarlanacak şeker miktarı, sakaroz 
kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı olmak üzere şeker türlerine göre, ülke bazında ve şirket bazında 
kotalar ile belirlenir.  

A kotası, yurtiçi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını 
belirtirken B kotası, A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere 
üretilen şeker miktarını, C şekeri A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker 
ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri ifade eder. Şirketlerin A ve B kotaları 
Cumhurbaşkanı tarafından her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar müteakip beşer yıllık dönemler için 
ya da dönemsel olarak tespit edilir. Ülke toplam kotalarının belirlenmesinde i) yurt içi şeker talebi, yurt 
içi şeker artış miktarı, ülke şeker üretim kapasitesi, şeker stok durumu, nüfus artışı, dış ticaret bilgileri 
ve şeker tüketimini etkileyen diğer durumlar göz önünde bulundurulur. 

Şirketlere tahsil edilecek A kotalarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler ise şekerin türüne göre 
değişiklik göstermektedir. Buna göre; sakaroz kökenli şekerler için şirketlere tahsis edilecek A kotası, 
son üç pazarlama yılındaki ortalama fiili A kotası üretimlerinin, ülke toplam A kotası üretimi içindeki 
oranları esas alınarak belirlenir. Nişasta bazlı şekerler için şirketlere tahsis edilecek olan A kotası ise son 
üç pazarlama yılındaki ortalama A kotası yurt içi satış miktarlarının, ülke toplam A kotası yurt içi satış 
miktarları içindeki oranları dikkate alınarak hesaplanır. Nişasta bazlı şekerler için belirlenecek toplam A 
kotası ülke toplam A kotasının % 5’ini geçemez. Cumhurbaşkanı, bu oranı % 50’sine kadar artırmaya ya 
da eksiltmeye yetkilidir. 

Ülke toplam B kotası; yurt içi arzı emniyete almak ve şeker ticaretinde spekülatif hareketleri önlemek 
amacıyla ülkenin on beş günlük toplam yurt içi şeker ihtiyacından az olmamak kaydıyla ülke toplam A 
kotasının belirli bir oranı olarak belirlenir. Her bir şirket için B kotası ise, ülke toplam B kotası için 
belirlenen oranın her bir şirketin A kotası ile çarpılması ile bulunur. Sakaroz kökenli şekerler dışındaki 
şekerler için B kotası belirlenmez. 

C şekeri üretimi ise isteğe bağlı olup C şekeri için herhangi bir kota belirlenmez. Bununla birlikte gerekli 
görülmesi halinde Bakanlık tarafından C şekerine yönelik olarak da düzenleme yapılabilir. 
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Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin 
etmeleri zorunludur. Şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yeni bir şeker 
fabrikasının kurulabilmesi her bir şeker türü için tahsis edilen toplam A kotasının toplam kotaya esas 
kapasitenin %90’ına ulaşılabilmesine bağlıdır. Her bir şeker türü için tahsis edilen toplam A kotasının 
toplam kotaya esas kapasiteye oranının %90’a ulaşması halinde şirketlere, kotaya esas kapasitelerinin 
%5’ine kadar kapasite artırımına Bakanlıkça izin verilebilir. Ayrıca yeni bir şeker fabrikasının 
kurulabilmesi ya da kapasite artırımı için izin, teşvik gibi konularda diğer kamu kurumlarına yapılacak 
başvurularda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yapılacak kapasite raporu düzenlenmesine yönelik 
başvurularda Bakanlık görüş ve değerlendirmesi alındıktan sonra karar verilir.  

2021/2022 pazarlama yılı için 20 Mart 2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Mart 
2021 tarih ve 3689 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ülke toplam A kotası 2.700.000 (İki Milyon Yedi Yüz 
Bin) ton olarak belirlenmiştir. Bu miktarın pancar şekeri A kotası 2.632.500 (İki Milyon Altı Yüz Otuz İki 
Bin Beş Yüz) ton olarak tespit edilirken, B kotası ise pancar şekeri A kotasının %5’i olarak 131.625 (Yüz 
Otuz Bir Bin Altı Yüz Yirmi Beş) ton olarak belirlenmiştir. 2021/2022 Pazarlama Yılında nişasta bazlı 
şeker kotası 67.500 (Altmış Yedi Bin Beş Yüz) ton olarak belirlenmiştir. Kütahya Şeker Fabrikasına 
45.400 (Kırk Beş Bin Dört Yüz) ton A kotası ve 2.270 (İki Bin İki Yüz Yetmiş) ton B kotası tahsis edilmiştir.  

İki veya daha fazla yıl için kota tahsisinin yapıldığı hallerde Şirket haklı bir nedene dayanmadan iki yıl 
üst üste kendine tahsis edilen kotalardan %90’ın altında arz sağladığı takdirde, kota ile arz arasındaki 
fark kadar A ve B kotalarına ilişkin haklarını iki pazarlama yılı için için kaybederler. Kural olarak kotaların 
devri ve satılması mümkün değilken zorunlu hallerde Cumhurbaşkanı kararı ile pazarlama yılı içinde 
kotalar arası şeker transferi yapılır. A kotasının bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazarlanamayan 
miktar gelecek yılın A kotasına aktarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan miktar kadar düşürülür 
veya cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Cumhurbaşkanınca uygun 
bulunması halinde pazarlanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, aynı pazarlama yılı içinde ihraç 
edilmek kaydıyla C şekerine aktarılabilir. Fabrika bazında kota tahsisinin yapıldığı durumlarda, şirketler 
yapacakları kapasite değişikliklerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda Bakanlık kararı 
ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı yapabilirler.  

Şeker piyasasında faaliyette bulunan şirketler, Bakanlık tarafından risk esasına dayalı olarak yapılacak 
planlamalar çerçevesinde denetimlere tabi tutulur. Denetim yapılmasına resen karar verilebileceği gibi 
yapılan ihbar ve şikayetler ya da şirketlerin izlenmesi faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bulgular 
sonucunda da denetime karar verilebilir. Bununla birlikte şirketler ve bünyelerindeki fabrikalar 
nezdinde iki yılda en az bir defa denetim gerçekleştirilir. Şeker Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan 
mevzuata aykırı şeker satış devir ve kota aktarımı hallerinde Şirket’e tespitin yapıldığı tarihteki fabrika 
satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutar kadar Bakanlıkça idari para cezası uygulanabilir. 

Şirket tarafından şeker üretiminin Şeker Kanunu ve ilgili alt mevzuatı kapsamındaki kota ve diğer 
yükümlülüklere uygun olarak yürütüldüğü ve işbu Rapor tarihi itibarıyla bu kapsamda herhangi bir ihlal 
veya aykırılığın meydana gelmediği beyan ve taahhüt edilmiştir.  

Şirket, A ve B kotası şeker üretimini mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Bunun yanında, 
2.10.2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi 
Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ uyarınca, yurt dışına doğrudan C şekeri ihracı yapılabilmesi için Bakanlık 
ön izninin alınması gerekmektedir. Şeker Dairesi  15.12.2020 tarihli duyurusu ile şirketlerin, 2020/2021 
pazarlama yılı toplam C şekeri arz miktarının en az % 50’sini yurt içindeki imalatçı-ihracatçıların 
taleplerini karşılamak üzere stoklarında bulundurmaları koşuluyla kalan C şekeri miktarlarını ihraç 
etmelerine, izin verileceğini duyurmuştur.  

Şirket yurt dışına yapmış olduğu C şekeri satışlarını mevzuata uygun olarak yaptığını, ihracat ön izin 
başvurusunun henüz Şirket kayıtlarında mevcut olmasa da başvuru sürecinin başlatıldığını ve Şirket 
paylarının halka arzından önce temin edileceğini kabul ve beyan etmiştir. 

İhracat ön izninin alınmamış olması, ilgili mevzuat kapsamında açıkça bir yaptırıma bağlanmamış 
olmakla birlikte, Şeker Kanunu kapsamında genel idari para cezası hükümlerine tabi olarak yaptırım 
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uygulanabilecektir. Şeker Kanunu’nun Ceza Hükümleri başlıklı dördüncü bölümü kapsamında İdari Para 
Cezaları başlıklı 11. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Bakanlık tarafından inceleme, araştırma ve 
denetim görevi sırasında; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması 
veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme ve denetim imkânının verilmemesi hallerinde, bu fiili 
işleyen gerçek ve tüzel kişiler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkânının 
sağlanması için ihtar edileceği düzenlenmiştir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme 
imkânının sağlanmaması halinde, Bakanlıkça şirketlere, cari pazarlama yılı için tahsis edilen A kotası 
miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke ortalaması üzerinden hesaplanacak 
tutarının yüzde üçüne kadar; kota tahsis edilmemiş olan şirketler ile bu Kanun kapsamındaki ürünlerin 
ticareti ile iştigal eden veya bunları işleyen gerçek ve tüzel kişilere ise ilgili pazarlama yılında en az kota 
tahsis edilmiş olan şirketin A kotası miktarının cari pazarlama yılı başındaki A kotası satış fiyatı ülke 
ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarının yüzde üçüne kadar idari para cezası verilir. Bakanlık, idari 
para cezasını verirken, kusurun ağırlığı, ceza uygulanan gerçek ve tüzel kişilerin sektördeki hakim 
durumu ve muhtemel zararın ağırlığını dikkate alır.  

Katılım Payları: 

Şeker Kanunu’nun Bakanlık’ın görevi olarak belirlediği bir diğer husus ise depolama primi, araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri ile benzeri giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama 
yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili 
pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarın binde beşini aşmamak üzere 
belirlenecek katılım paylarıdır. Belirlenen katılım payının on ikide biri, her yılın Eylül ayından başlamak 
ve takip eden takvim yılının Ağustos ayında tamamlanmak üzere, her ay sonunu takip eden yedi işgünü 
içinde genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bağlı bulunulan vergi dairesine yatırılır.  

 
Şirket tarafından katılım payı ödemelerinin tamamının usulüne uygun ve zamanında gerçekleştirildiği, 

Bakanlık’ın talep ettiği tüm bildirimlerin yapıldığı ve şeker üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılması 

konusunda mevzuattan doğan tüm yükümlülüklere uyulduğu kabul ve beyan edilmiştir.  

3.2. Veri Koruma 
Türkiye’nin ilk veri koruma kanunu olan KVKK 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, 
95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi örnek alınarak hazırlanmıştır ve 7 Ekim 2016 tarihi 
itibarıyla kişisel verilerin yasadışı yollarla toplanması, işlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza 
Kanunu tahtında idari para cezaları ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. KVKK aşağıdaki önemli hükümleri 
içermektedir: 
 

• kişisel bilgiler sadece veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenebilir; 

• veri sahipleri kendi kişisel verilerine erişme ve veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir; 

• ülke dışına veri transferi için veri sahibinin açık rızası gereklidir; ve 

• kuruluşlar bilgi güvenliği sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır. 
 

KVKK, kişisel veri işleyen tüm şirketler için geçerlidir ve gerçek kişi müşterilere, tedarikçilere ve 
çalışanlara ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Şirket, faaliyetlerini KVKK hükümlerine uygun hale 
getirmek için bir KVKK uyumluluk programı uygulamış ve çeşitli tedbirler almıştır. Şirket’in ayrıca KVKK 
hükümleri uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yaptırma yükümlülüğü mevcut olup, ilgili 
kayıt işlemleri de tamamlanmıştır. 
 
3.3. Diğer Lisanslar ve İlgili Sertifikalar 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeri sıhhi 
müessese olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu müesseseler: (i) geçerli bir işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı kapsamında faaliyet göstermeli ve (ii) tesisin günlük faaliyetlerinden sorumlu olmak 
üzere gerekli profesyonel niteliklere sahip bir yönetici atamalıdır. İlgili belediyeler, hijyenik ve hijyenik 
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olmayan tesisleri denetlemeye ve bu tesislerin kamu sağlığı ve çevre bakımından tehlike arz etmesi 
halinde, söz konusu tesisin faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması dahil olmak üzere 
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 
 
Şirket’in 19.09.2005 tarihli geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. 
 
İşletme Kayıt Belgesi  
17 Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay 
İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile 
gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza 
edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili 
herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler gıda işletmesi olarak değerlendirilmekte olup işletme kayıt 
belgesi almaları gerekmektedir. Bu belgenin eksikliği halinde kayıt yaptırması zorunlu olup kaydı 
yaptırmayan üretim yerlerine ve perakende iş yerlerine idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür. 
 
Şirket’in Bitkisel Orijinli Sanayi Yan Ürünü Üreten İşletmeler faaliyet konusu kapsamında posa ve melas 
üretimi için Kütahya Valiliği İl Gıda, Tarın ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 26.12.2012 tarihinde 
verilmiş bir işletme kayıt belgesi ile şeker üretimi (paketleme hariç), şeker paketleme faaliyet konusu 
kapsamında Kütahya Valiliği İl Gıda, Tarın ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 18.05.2012 tarihinde 
verilmiş bir işletme kayıt belgesi bulunmaktadır.  
 
Çevre ile İlgili Hususlar 
11.8.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu (“Çevre Kanunu”) uyarınca 
faaliyetlerinin sonuçları çevre zararlarına yol açabilecek şirketlerin, Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamaları gerekmektedir.  Çevresel etki değerlendirmesi, Çevre 
Kanunu tahtında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz 
etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek 
ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek 
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları 
ifade edecek şekilde tanımlanmıştır. Çevresel etki değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar, 25.11.2014 
tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (“ÇED 
Yönetmeliği”) ile düzenlenmektedir.  
 
ÇED Yönetmeliği kapsamında, ilgili projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi bakımından, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 türde karar verilmesi mümkündür: 

• Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı (“ÇED Gerekli Değildir” kararı), ilgili seçme 
eleme kriterlerine tabi projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin 
çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve 
bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin 
gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten karardır. “ÇED Gerekli 
Değildir” kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma 
başlanmaması durumunda “ÇED Gerekli Değildir” kararı geçersiz sayılır. 
 

• Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı (“ÇED Gereklidir” kararı), ilgili seçme eleme 
kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı 
incelenmesi amacıyla çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten 
karardır.  

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir projeye ilişkin “ÇED Gereklidir” kararı vermesi üzerine, anılan 
projeye ilişkin olarak çevresel etki değerlendirmesi raporu (“ÇED Raporu”) hazırlanması 
gerekmektedir. ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği’nin ekindeki ilgili forma uygun olarak hazırlanarak, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan ilgili komisyona sunulur. “ÇED Gereklidir” kararı verilen 
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projeler için 1 yıl içerisinde bakanlığa başvuru yapılmaması durumunda “ÇED Gereklidir” kararı geçersiz 
sayılır. 
 

• Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı (“ÇED Olumlu” kararı), ÇED Raporu hakkında ilgili 
komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki 
muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre 
kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre 
açısından sakınca görülmediğini belirten karardır. “ÇED Olumlu” kararı verilen proje için 7 yıl 
içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda “ÇED Olumlu” kararı 
geçersiz sayılır. 
 

• Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı (“ÇED Olumsuz” kararı) ise, ÇED Raporu hakkında 
komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel 
olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleştirilmesinde çevre açısından sakınca görüldüğünü belirten 
karardır. “ÇED Olumsuz” kararı verilen projeler için “ÇED Olumsuz” kararı verilmesine neden 
olan şartlarda değişiklik olması durumunda yeniden başvuruda bulunulabilir. 

 
Mevzuat uyarınca “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça, ÇED Yönetmeliği 
kapsamındaki projeler ile ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; söz konusu projeler 
için yatırıma başlanamaz ve bunlar ihale edilemez. 
 
ÇED Yönetmeliği uyarınca, (i) anılan yönetmeliğin ilgili ekinde listelenen yer alan projelere, (ii) bakanlık 
tarafından “ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere ve (iii) daha önce kapsam dışı olarak değerlendirilen 
projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje 
kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesinin ilgili ekte belirtilen eşik 
değer veya üzerinde olan projelere ilişkin olarak, ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. ÇED Raporu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlik verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından, ÇED 
Yönetmeliği kapsamındaki form ve içeriğe uygun olarak hazırlanır. 
  
Şeker fabrikaları, ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesi 24. Maddesi kapsamında yer almaktadır. 10 Eylül 2015 
tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği uyarınca da şeker 
fabrikaları çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlü kılınan Ek-1 Çevreye Kirletici 
Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler kapsamında sayılmıştır.  
  
Şirket’in üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş 25.01.2026 tarihine kadar 
geçerli olan Çevre İzin Belgesi ve Şirket’in tesisinden kaynaklanan atıksuların arıtılması amacıyla kurulan 
4.800 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi için temin edilmiş 24/02/2014 tarihli ÇED Gerekli Değildir 
kararı bulunmaktadır. Şirket tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi gereken başka 
bir projenin olmadığı beyan ve taahhüt edilmiştir.  
 
Şirket 2012 tarihinde ve 2013 tarihinde toplam 387.026 tutarında idari para cezası almıştır; bu tarihten 
sonra bu yönde bir ceza alınmadığı tarafımıza beyan edilmiştir. 
 
Kojenerasyon Tesisi  
Şirket’in fabrikasında Şirket’e elektrik sağlayan bir kojenerasyon santrali bulunmaktadır. Toplam gücü 
7,128 MWe olan tesis, Şirket’in fabrikasının arazisi üzerine kuruludur.  
 
Şirket’in Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve ilgili mevzuat tahtında 
kojenerasyon tesisi için verilmiş bir üretim lisansı bulunmaktadır. Üretim lisansına ait bilgilere aşağıda 
yer verilmiştir.  
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Lisans 
No 

Başlangıç 
Tarihi 

Bitiş 
Tarihi 

Tesis 
Türü 

Yakıt 
Türü  

Kurulu 
Gücü 
(MWm
) 

Kurul
u 
Gücü 
(MWe
) 

İşletmede
ki Kapasite 
(MWm) 

İşletmede
ki Kapasite 
(MWe) 

EÜ/4969
-
212/291
2 

01.05.201
4 

24.07.205
2 

Termi
k 

Yerli 
Kömü
r 

7,528 7,128 7,528 7,128 

 
Tarafımıza iletilen beyana istinaden, yukarıda detayları belirtilen üretim lisansına ilişkin olarak halka 
arz kapsamında EPDK’ya bilgi vermiştir. Şirket EPDK’nın bu konuda herhangi bir itiraz veya benzeri bir 
bildirimde bulunmadığını beyan etmiştir.  
 
3.4. Sonuç 
Şirket’in işyeri açma çalışma ruhsatı ile işletme kayıt belgeleri başta olmak üzere faaliyetlerini devam 
ettirmek için elinde bulundurduğu izin ve ruhsatlara aşağıda yer verilmiştir. Şirket’in faaliyetlerini belirli 
niteliklere ve kalite standartlarına göre yürüttüğünü tevsik edecek şekilde, 13.12.2021 tarihli TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, 17.02.2021 tarihli ISO 27001:2013 belgesi, 13.12.2021 tarihli 
TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi, 13.12.2021 tarihli Gıda Güvenlik Sistemi 
Sertifikasyonu 22000 FSSC 22000 belgesi, 13.12.2020 tarihli Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikasyonu FSSC 
22000 (Versiyon 4.1) belgesi bulunmaktadır ve bu belgeler halen yürürlüktedir.  

 

İzin, Belge Adı İlgili Kamu Kuruluşu Belge No Belge Tarihi 

İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı 

Kütahya Belediye 
Başkanlığı  

05 19.09.205 

Atıksu Artırım 
Tesisi Kimlik 
Belgesi 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

15-30574-21 21.10.2015 

Çevre İzin 
Belgesi 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ÇED İzin ve 
Denetim Genel 
Müdürlüğü 

225191932.0.1 26.01.2021 

İşletme Belgesi 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

2005/48 20.07.2005 

Üretim Lisansı EPDK EÜ/4969-212/2912 17.04.2014 

İşletme Kayıt 
Belgesi 

Kütahya Valiliği İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  

YK-TR-4300051 26.12.2012 

İşletme Kayıt 
Belgesi 

Kütahya Valiliği İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü  

YK-43-K-000088 18.05.2012 

Sanayi Sicil 
Belgesi  

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

507407 02.05.1997 

Sıfır Atık Belgesi 
Kütahya Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

TS/43/B2/15/8 10.03.2021 

 
İşbu rapor tarihi itibariyle Şirket, mevcut hizmet faaliyetlerini yerine getirmek için gereken izin ve 
lisanslara sahiptir. Şu kadar ki, Şirket yurt dışına yapmış olduğu C şekeri satışlarını mevzuata uygun 
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olarak yaptığını, ihracat ön izin başvurusunun henüz Şirket kayıtlarında mevcut olmasa da başvuru 
sürecinin başlatıldığını ve Şirket paylarının halka arzından önce temin edileceğini kabul ve beyan 
etmiştir. 
 
4. ŞİRKET’İN AKTİFİNE KAYITLI VARLIKLAR VE BU VARLIKLAR ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR 

 

Şirket’in aktifinde bulunan taşınmazlara işbu Rapor’un EK 2’sinde yer verilmiştir. İlgili tabloya göre 

Şirket’in sahip olduğu taşınmazlar üzerinde ilgili kanunlardan doğan bazı haklara ilişkin şerhler 

bulunmaktadır. Üzerinde ipotek bulunan gayrimenkullerinin listesi aşağıda yer almaktadır: 

 

Maddi Duran 

Varlık Cinsi 

Kısıtlamanın/ 

Ayni Hakkın 

Türü 

Kimin Lehine 

Verildiği Nedeni Veriliş Tarihi Tutarı 

Arsa İpotek 
Garanti Bankası 

A.Ş. 

Krediye 
İstinaden* 

17/07/2014 10.000.000  

TL 

*:Şirket’in 2014 yılında borçlu yada kefil sıfatı ile imzaladığı 3.000.000 Euro tutarındaki kredinin 10.000.000 TL’sine 
karşılık olarak Garanti Bankasına verilmiş olan bir ipotek olduğu,. söz konusu kredinin kapanmış olup, ileride 
kullanılabilecek kredilere ilişkin olarak ipoteğin kaldırılmadığı Şirket tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.  

   

5. FİKRİ MÜLKİYET 

Şirket’in fikri mülkiyet hakları Şirket’in markalarından oluşmaktadır. 
 
İşbu Rapor tarihi itibariyle, Şirket’in sahip olduğu markalara ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır: 
 

Başvuru No Koruma 
Tarihi 

Marka Adı Marka Sahibi Şekil Nice Sınıfı 

2005/24695 16.6.2015 kütahya 
şeker 
fabrikası a.ş. 
şekil 

KÜTAHYA 
ŞEKER 
FABRİKASI 
ANONİM 
ŞİRKETİ 
(5553007) 

 

31 / 

2005/23982 13.6.2015 kütahya 
şeker 
fabrikası a.ş. 
şekil 

KÜTAHYA 
ŞEKER 
FABRİKASI 
ANONİM 
ŞİRKETİ 
(5553007) 

 

05 / 29 / 30 / 
32 / 

 
6. SİGORTA 

Şirket’in üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sınai-ticari yangın (muhtelif adresler) sigortası, sınai-
ticari yangın (emtea abonman) sigortası, sınai-ticari yangın sigortası, yangına bağlı kar kaybı sigortası 
poliçesi, hareketli makine kırılması sigortası, makine kırılması (şeker fabrikası) sigortası, işveren mali 
sorumluluk sigortası, elektronik cihaz sigortası, emniyeti suiistimal poliçesi bulunmaktadır. Şirket 
tarafından Şirket sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa standartları uyarınca yeterli 
olduğu ve zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığı beyan ve taahhüt edilmiştir.  
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Şirket tarafından aktifinde kayıtlı bulunan duran varlıklara ilişkin olarak sunulan sigorta poliçelerinin 
listesi aşağıda sunulmuştur. 
 

Poliçe Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 

Elektronik Cihaz Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Sınai Ticari Yangın (Muhtelif Adresler) Sigortası PC 
Poliçesi 

31.12.2020 31.12.2021 

Elektronik Cihaz Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Emniyeti Suistimal Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Makine Kırılması (Hareketli Makineler) Sigortası PC 
Poliçesi 

31.12.2020 31.12.2021 

Makine Kırılması (Şeker Fabrikası) Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası PC Poliçesi  31.12.2020 31.12.2021 

Sınai Ticari Yangın Emtea Abonman Sigortası 31.12.2020 31.03.2021 

Sınai Ticari Yangın Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

Sınai Ticari Yangın Sigortası PC Poliçesi 31.12.2020 31.12.2021 

 

7. İSTİHDAM 

Şirket’in 31 Aralık 2020 itibarıyla çalışan sayısı 468’dir. Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri 
Sendikası (Şeker-İş) ile arasında 03.09.2019 tarihinde sekizinci döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi 
imzalanmış olup söz konusu Toplu İş Sözleşmesi Şirket’in kadrolu daimi işçileri ve uzman personelinde 
oluşan kadrolu personeli ile mevsimlik ve kampanya işçilerinden oluşan geçici işçilerini 
kapsamaktadır. Toplu İş Sözleşmesi 01.02.2019 ile 31.01.2021 tarihleri arasındaki 2 yıl süreyi 
kapsamaktadır. Şirket tarafından çalışanları ile bugüne kadar herhangi esaslı bir iş uyuşmazlığı 
yaşanmadığı beyan ve taahhüt edilmiştir.  
 
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (“Gıda ve Yem Kanunu”) uyarınca 
gıda işletmeleri, faaliyetlerinin türüne göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, ilgili lisans eğitimi almış 
en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Gıda ve Yem Kanunu’nun 1 numaralı ekinde yer alan Gıda 
ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu 
İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları listesine göre şeker ve şekerleme ürünleri üreten iş 
yerleri için belirtilen meslek mensupları; kimya mühendisi, kimyager gıda mühendisi ve ziraat 
mühendisi (gıda ve süt bölümü) olarak ifade edilmektedir. Kütahya Şeker, 31.12.2021 tarihi itibariyle 
işbu meslek gruplarında 10 ziraat mühendisi ve 5 kimya mühendisi/kimyager çalıştırıldığını beyan ve 
taahhüt etmiştir. Şirkette güncel olarak gıda mühendisi çalıştırılmadığı beyan edilmiştir. Şirket, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun ilgili hükmüne muhalefet sebebiyle madde 40/ı hükmü uyarınca üçbin Türk Lirası 
idari para cezasına maruz kalabilecektir. Şirket tarafından mevzuata uyumlu olarak gıda mühendisinin 
çalıştırılacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.  
 

  31.12.2020  
Üretim ve Saha Bölge Personeli 464 

Ziraat Müdürlüğü 56 

Muhasebe Müdürlüğü 38 
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İşletme Müdürlüğü 276 

Genel Koordinatörlük 41 

Genel Müdürlüğe Bağlı Diğer Birimler 53 

Genel Merkez Personeli 4 

Genel Müdür ve Üst Yöneticiler 
 

4 

Genel Toplam 468 

 
8. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER 

 

Üretim Sözleşmeleri: 

Şirket, şeker pancarı temin ettiği çiftçilerle her yıl, üreticilerin bir önceki yılki üretim kotalarını esas 

alarak gerçekleştirdiği A ve B şekeri kotası dağıtımı kapsamında, şeker pancarı üretim sözleşmeleri 

imzalamaktadır. Üretim sözleşmesini imzalayan üreticiler, bir yıl süreyle üretim sözleşmesinde yer alan 

şartlara uygun olarak şeker pancarı yetiştirmeyi ve tüketim sözleşmesinde belirtilen fiyatla 

yetiştirdikleri şeker pancarını Şirket’e teslim etmeyi ve Şirket ise sözleşme konusu miktardaki şeker 

pancarını üreticilerden teslim almayı taahhüt etmektedirler. Üreticiler pancarlarını fabrika merkezine 

teslim ederler. Zorunluluk halinde üreticinin bağlı olduğu fabrika merkezinde pancar alımı 

yapılamaması durumunda pancarlar Şirket’in uygun göreceği alanlarda alınır. Alımların başlama ve bitiş 

tarihlerinin tespitinde fabrikaların işleme kapasitesi yıllık ürün, pancarın gelişme durumu gibi hususlar, 

iklim, grev ve lokavt gibi özel haller, deprem, sel vb. gibi doğal afetler göz önünde bulundurulur.  

 

Şirket tarafından üreticilere, üretim sözleşmesi kapsamında kendilerine tahsis edilen A kotası 

üzerinden beher ton başına taban ve üst gübresi verilmektedir. Ayrıca yine üretim sözleşmesi 

kapsamında, Şirket tarafından üreticilere ilgili üretim yılının belirlenen dönemlerinde şeker pancarı 

tohumu tahsis edilmektedir. Üreticiler Sözleşme ile genel şartları belirlenen program çerçevesinde 

üretim yapmaktadırlar. Bununla birlikte Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde üretim yapan tüm 

üreticilerden üretimin ilgili aşamalarında ayni veya nakdi avanslara karşılık teminat vb. belge isteme 

yetkisi bulunmaktadır.  

 

Şirket ile, çeşitli pancar üreticileri ile (Pancar Kooperatifi çatısı altında) “Pancar Üretim Sözleşmesi” 

imzalanmıştır. Sözleşme, çeşitli üreticilerin belli bir süre içerisinde pancar yetiştirmesi ve bu ürünleri 

Şirket’e satmasına ilişkindir. Sözleşme ürün fiyatları, yetiştirilecek ürünlerin taşıması gereken ve fire ve 

taşıma gibi konulara ilişkin detayları da düzenlemektedir. 

 

Tedarik Sözleşmeleri: 

Şirket faaliyetleri kapsamında linyit ve kok kömürü, kireç taşı, paket, torba gibi ürünleri imzaladığı 

tedarik sözleşmeleri ile temin etmektedir. İhtiyaç duyduğu lojistik hizmetleri de (kamyon ve diğer iş 

makineleri) nakliye sözleşmeleri ile sağlamaktadır. Tedarik sözleşmeleri standart bir formda 

imzalanmamıştır. Tedarik edilen ürüne ve imzalanan firmaya göre farklılık göstermektedir. 

Sözleşmelerin genelinde yürürlük süresi tedarik konusu ürün veya hizmetin teslimat süresi olarak 

belirlenmiştir. Bu çerçevede örneğin torba alımına ilişkin yaptığı ödemelerin Şirket tarafından aylık 

teslimat programı çerçevesinde yapılacağı belirlenmiştir. Şirket’in linyit kömürü ve kok kömürü satın 

alımına ilişkin sözleşmelerinde de her bir ürün özelinde belirlenen sevkiyat programına uyulacağı ve 

ödemelerin bu sözleşme ile belirlenen programlarda gerçekleştirileceği belirtilmektedir. Şirket’in 

ürünleri kabulünün ardından başlayacak garanti süreleri düzenmiş ve sözleşme yenilenme hükümlerine 

yer verilmemiştir. Sözleşmelerin büyük bir kısmında tedarikçilerin cezai şart düzenlemelerine veya 

Şirket’in onayına tabi olmadan ifada bulunmaması, yer teslimine yanaşmaması, sözleşmenin izinsiz 
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devri, izinsiz temlik gibi sözleşmeye aykırılıklarda Şirket’e öngörülmüş ihbar sürelerine uyarak 

sözleşmeleri tek taraflı tek taraflı fesih hakkı tanınmaktadır.  

 

Toplu İş Sözleşmesi: 

Şirket ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) ile arasında 03.09.2019 tarihinde 

sekizinci döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış olup söz konusu Toplu İş Sözleşmesi Şirket’in 

kadrolu daimi işçileri ve uzman personelinde oluşan kadrolu personeli ile mevsimlik ve kampanya 

işçilerinden oluşan geçici işçilerini kapsamaktadır. Toplu İş Sözleşmesi 01.02.2019 ile 31.01.2021 

tarihleri arasındaki 2 yıl süreyi kapsamaktadır. 

 

Şirket tarafından verilen beyana göre, süresi dolan toplu iş sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 

müzakereler halihazırda devam etmektedir. 

 

Yaş Küspe (Pancar Posası) Satış İlişkin Sözleşmesi: 

Satıcı olarak, Şirket ve alıcı olarak ise Taşkıran Bizim Küspe Tic. ve Paz. (Adem Özbey) arasında “Yaş 

(Pancar Posası) Satışına İlişkin Sözleşme” isimli bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme satıcı olarak 

Şirketin, alıcıya belli bir tutar üzerinden, belli bir zamana kadar %25 toleranslı 60.000 ton yaş pancar 

posası satmasına ilişkindir. 

 

Eti Gıda ile Yapılan Sözleşme 

Satıcı olarak, Şirket ve alıcı olarak ise Eti Gıda arasında şeker satışına ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre satıcı olarak Şirket, belli hakkedişler çerçevesinde Eti Gıda’ya şeker satacaktır. 

Sözleşmeye göre alıcıya tahsis edilen şeker miktarı 6.500.000 kg’dir; ürünlerin Mayıs 2021 / Haziran 

2021 tarihleri arasında teslim edileceği öngörülmüştür. Sözleşme fiyatlar gibi, çeşitli ticari şartları da 

düzenlemektedir. 

 

Ticari Kredi Sözleşmeleri 

Kütahya Şeker, T.C. Ziraat Bankası ile üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının 

karşılanması için kullandırılan indirimli tarımsal kredi temini sözleşmesi imzalayarak düşük faizli kredi 

temin etmektedir. Üreticilere ayni avans olarak dağıtılan suni gübre ve pancar tohumu ve zirai ilaç 

temininde düşük maliyetli finansman kaynağı oluşturulmaktadır. Bu şekilde tedarik maliyetleri aşağıya 

çekilerek şirkete bir avantaj sağlanmaktadır. Bu sözleşmeler standart nitelikte genel kredi sözleşmeleri 

olup, belli bir projeye özgü olarak özel olarak imzalanmış bir kredi sözleşmesi bulunmamaktadır. Söz 

konusu kredi sözleşmeleri olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanmış olup, 

münferiden değerlendirildiğinde Şirket üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. 

 

Yukarıda belirtilen kredi sözleşmeleri hükümleri uyarınca, Şirket ile T.C. Ziraat Bankası arasındaki 

sözleşmeler tahtında Şirketin planlanan halka arzına engel bir durum olmadığına ilişkin olarak 

bankadan 07.06.2021 tarihli bir yazılı onay alınmıştır. 

 

9. DAVALAR 

Son 12 ay içerisinde, Şirket aleyhine karara bağlanması halinde, Şirket’in faaliyeti, faaliyet sonuçları 
veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek 
herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Şirket, faaliyetlerin 
olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman müşterilerle, yüklenicilerle, tedarikçilerle, vergi daireleriyle 
ve işçileriyle ilgili davalara taraf olmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde zaman zaman 
iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalara maruz kalmaktadır. İş kazaları sebebi ile açılan 
davalardaki talep meblağları yüksek olmamakla birlikte, iş kazalarından kaynaklı davaların SGK 
boyutları da göz önünde bulundurulduğunda, Şirket’e idari yaptırımlar uygulanması söz konusu 
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olabilecektir, ayrıca konu Şirket’in itibarı üzerinde de olumsuz etkilere sebep olabilir.  Şirket’in 
faaliyetlerinin olağan akışı dâhilinde yasal işlemlere ve taleplere maruz kalması da mümkün olup, söz 
konusu işlem ve talepler, dayanaktan yoksun olsalar dahi kayda değer boyutta finansal ve idari 
kaynağın harcanmasına yol açabilecektir. Şirket’in davalarını ve icra takipleri yürüten Av. Ahmet Sami 
Kutlu ve Av. Murat Tuncay tarafından verilen beyana göre taraf olduğu dava ve icra takiplerinin listesi 
Ek 1’de yer almaktadır. 
 
10. Adli Sicil Kayıtları 

Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve pay sahipleri Ümit Kiler, Vahit Kiler, Mehmet Torun, Mahmut 
Karabıyık, Lokman Aydemir, Adem Yavuz, Saim Kılıç ve genel müdürü Hayri Dikbaş için adli sicil 
kayıtları tarafımıza sunulmuştur. Sunulan kayıtlara istinaden Kotasyon Yönergesi’nin 7. maddesinin 5. 
fıkrası kapsamında bir kayda rastlanmadığından Kotasyon Yönergesi’nin 7. madde 5. fıkrası uyarınca 
payların halka arzına engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı kanaatine varmaktayız. 
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11. SONUÇ 

İncelenen Belgeler kapsamında ve işbu Hukukçu Raporu’nda yapılan açıklamalar doğrultusunda 

tarafımızca yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme sonucunda; 

a. Şirket’in faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlık bulunmadığı; 

b. Şirket’in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi 

oldukları mevzuat uygun olduğu; 

c. Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu, şu 

kadar ki, Şirket yurt dışına yapmış olduğu C şekeri satışlarını mevzuata uygun olarak yaptığını, 

ihracat ön izin başvurusunun henüz Şirket kayıtlarında mevcut olmasa da başvuru sürecinin 

başlatıldığını ve Şirket paylarının halka arzından önce temin edileceğini kabul ve beyan etmiştir; 

d. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra uyarınca, Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü 

ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri sermaye piyasası mevzuatında ve 

Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen 

suçtan (alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla 

elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak suçu) 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata 

aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, 

bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 

kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçların hüküm giymemiş ve kasten işlenen bir 

suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ve ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde 

belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle 

hapis cezasına çarptırılmamıştır. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra çerçevesinde payların halka 

arzına engel olacak herhangi bir durumun bulunmadığı, ve 

e. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı husus bulunmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

Akol Avukatlık Bürosu adına 

 

 

Av. Ömer Gökhan Özmen    Av. Güneş Yalçın 
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EK 1 – Davalar 

 
 

  



 
 

25 
 

 

  



 
 

26 
 

 

  



 
 

27 
 

  



 
 

28 
 

 

EK 2 – Taşınmaz Listesi 

Y e r i 
Mahalle 

  
Köy 

  
Mevkii 

  
Pafta No 

Ada 
No 

Parsel 
No 

Tapu 
Tarihi 

Kayıtlar/Şe
rhler 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 437 17 
29.12.2

006 

Parsel 
üzerinde 

irtifak 
hakkı tesisi 

şerhi 
vardır. 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 437 18 
29.12.2

006 

Parsel 
üzerinde 

irtifak 
hakkı tesisi 

şerhi 
vardır. 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 437 19 
29.12.2

006 

Su geçirme 
hakkı tescil 
edilmiştir. 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 232 6 
15.08.2

012 

Kesinleşme
miş iptal 
hükümlü 

mahkeme 
kararı 
vardır. 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 232 4 
15.08.2

012 

Kesinleşme
miş iptal 
hükümlü 

mahkeme 
kararı 
vardır.  

Kütahya 
Gaybief
endi 

    39 188 12 
14.09.1

971 
 

Kütahya 
Gaybief
endi 

    40 222 21 
14.09.1

971 

Vakıf şerhi 
bulunmakt

adır.  

Kütahya 
Gaybief
endi 

    40 227 9 
14.09.1

971 

Vakıf şerhi 
bulunmakt

adır. 
         

Kütahya   Ahiler Bozöz J24-a-25-b-1 102 3 
31.03.2

006 
 

Kütahya   Çöğürler  İstasyon  
d24-a-24-c-1-

d 
113 49 

23.03.2
006 

 

Kütahya   Sobran  Yassıçam 124-d-09-a-4 101 177 
05.10.2

007 
 

Kütahya   
Sabuncu
pınar 

Köyiçi  
124-d-19-c-2-

d 
116 553 

30.11.2
007 

 

Köprüören   
Köprüöre
n  

Köyiçi  11,12   
7,015 

(4.670) 
21.10.1

993 
 

Köprüören   
Köprüöre
n  

Kocakır  01A1 147 9  
23.09.2

010 

Yalnız 
1078/1215 

payı 
Kütahya 

Şeker 
Fabrikası’nı

ndır. 

Tavşanlı   
Yenimah
alle 

Mezarlık
altı 

30 L 111.A.C 
(…B.D) 

183 1 
30.12.1

986 

Garanti 
Bankası 
lehine 1. 
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Derece 
ipotek var. 
10.000.000 

TL 
değerinde 

Tavşanlı Durak   
İstasyona
ltı 

30 L 111.A.C 319 14 
26.08.1

987 

Karayolları 
GM 

Kamulaştır
ma kararı 

alınmış 
olup 2943 

sayılı 
Kanun’un 

7/8 
maddesine 
göre şerh 

vardır.  

Tavşanlı Emirler   
Demiryol
ualtı 

J.22b.03.a2 124 52 
27.04.1

999 

 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,603 
22.07.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır.  

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,556 
22.07.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,557 
26.06.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,558 
22.07.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
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göre 
toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,559 
30.12.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1.560  
22.07.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı   Tepecik  Çatmacık  25-C   1,602 
22.07.1

977 

3083 sayılı 
Kanun’un 
Uygulama 

Yönetmeliğ
i’nin 24. 

Maddesine 
göre 

toplulaştır
ma alanına 
alındığına 
ilişkin şerh 

vardır. 

Tavşanlı(Harmancı
k-Bursa) 

Merkez    
Büyükala
n  

55   2,054 
30.05.1

977 

3402 sayılı 
Kanun’un 

22/2/a 
maddesi 

uygulaması
na tabidir.  

Domaniç   Çamlıca 
Derecikle
r  

I23-a-21-c-3 107 121 
23.05.2

006 

2942 sayılı 
Kamulaştır

ma 
Kanunu’nu

n 7. 
Maddesine 

göre 
belirtme 

şerhi 
vardır.  

Aslanapa Hürriyet      
J23-C-03-D-2-

C-3 
226 1 

28.12.2
015 

 

Aslanapa 
Cumhuri
yet 

    J23-C-03-D-2 138 137 
28.12.2

015 
 

Altıntaş Bozbay    Kocayol 
45-50-z-b-45-

50 
144 1 

08.02.1
996 
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Altıntaş   Çakırsaz  Gevenlik J 24 D - 19 - B 157 2 
13.04.2

017 

 

Altıntaş   Çakırsaz  Gevenlik J 24 D - 19 - B 119 1 
13.04.2

017 

 

Altıntaş   Çakırsaz  Gevenlik J 24 D - 19 - B 116 20 
13.04.2

017 

 

Emet  
Cumhuri
yet 

    J22B16A1C 46 188 
05.04.2

010 

Korunması 
gereken 
kültür 
varlığı, 

Yabancılar
a devri 

yapılamaz, 
Babukbey 

Vakfı 
(Vakıf Taviz 

Bedeli 
şerhi 

vardır.) 

Emet (Çavdarhisar)     Ören  08.a 136 1 
11.04.1

971 

Yalnız 
1566/3470 

payı 
Kütahya 

Şeker 
Fabrikası’nı
ndır. Diğer 
hissedarlar
ın hisseleri 
üzerinde 

icrai 
hacizler 

bulunmakt
adır.  

Emet (Hisarcık) 82.Yıl    Ova  j22A25C1A-D 403 1 
16.03.2

011 

Yalnız 
6166/5035

9 payı 
Kütahya 

Şeker 
Fabrikası’nı
ndır. Diğer 

hissedar 
Erdoğan 
Köse’nin 

payı 
üzerinde 

icrai haciz 
şerhi 

bulunmakt
adır. 

Erdoğan 
Köse hissei 

üzerinde 
ayrıca S.S. 

Emet Esnaf 
ve 
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Sanatlarlar 
Kredi ve 
Kefalet 
Koop. 
Lehine 
ipotek 
vardır.  

Çavdarhisar -    Pinarlik  256 22  

Kesin 
kamulaştır
ma şerhi 

(Devlet su 
işleri ve 

Karayolları 
GM) 
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EK 3 – İncelenen Belgeler 

a) Şirket tarafından sağlanan Şirket’e ait güncel esas sözleşme.  

b) Şirket’in esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul 

tutanaklarının yayımlandığı TTSG’lerin ilgili sayfaları: 

a. 01.08.1963 tarihli TTSG 

b. 09.01.1973 tarihli TTSG 

c. 26.10.1977 tarihli TTSG 

d. 24.03.1982 tarihli TTSG 

e. 06.06.1984 tarihli TTSG 

f. 07.05.1986 tarihli TTSG  

g. 09.06.1993 tarihli TTSG 

h. 09.08.1995 tarihli TTSG 

i. 28.07.1999 tarihli TTSG 

j. 07.08.2003 tarihli TTSG 

k. 23.02.2005-6246 tarihli TTSG 

l. 02.06.2006-6569 tarihli TTSG 

m. 26.12.2007-6964 tarihli TTSG 

c) 1953 yılı Faaliyetine Ait İdare Meclisi Raporu  

d) Şirket’in güncel yönetim kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul tutanaklarının yayımlandığı 

TTSG'lerin ilgili sayfaları. 

e) Şirket’in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel 

kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar: 

f) Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış oldukları yönetim kurulu kararları: 

g) Beyoğlu 40. Noterliği tarafından 14.06.2021 tarihi ile onaylanmış Şirket pay defteri. 

h) Şirket’in kamuya açık Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) kayıtları. 

i) Kütahya Ticaret Odası’ndan alınan 16.12.2020 tarihli ve 2890 sayılı Şirket’e ait faaliyet 

belgesi. 

j) Şirket’e ait vergi levhası. 

k) Şirket’in kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca esas 

sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin Şirket’in 21.05.2021 tarihli genel kurul toplantı 

tutanakları ve ilgili hazır bulunanlar listesi.  

l) Esas Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından 

verilen 12.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1746 sayılı izni. 

m) Esas Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret 

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 16.02.2021 tarih ve E-50035491-

431.02-00061538021 sayılı onay yazısı.  

n) Şirket’in 31 Aralık 2018. 31 Aralık 2019. 31 Aralık 2020 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona 

eren yıllara ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 

o) Sülayman Salihoğlu tarafından hazırlanan 01.04.2021 tarihli Sermayenin Ödendiğinin 

Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu.  

p) 17.06.2015 tarihli ile TTSG’de yayımlanan Yönetim İç Yönergesi . 

q) Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 

kurulması ve üyelerinin atanmasına ilişkin 27.05.2021 tarihli ve 2021/15 yönetim kurulu 

kararı. 

r) Halka arza ilişkin 27.05.2021 tarihli ve 2021/16 sayılı yönetim kurulu kararı. 

s) Yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran 

ortakların sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci 

maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 

ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme 

veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymediklerini, ayrıca Türk Ceza 
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Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan 

dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmadıklarını gösteren adli sicil 

kayıtları, adli sicil arşiv kayıtları ve diğer belgeler. 

Sigorta 

a) Şirket’e ait sigorta poliçeleri: 

a. Elektronik Cihaz Sigortası PC Poliçesi 

b. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası PC Poliçesi 

c. Sınai Ticari Yangın (Muhtelif Adresler) Sigortası PC Poliçesi 

d. Elektronik Cihaz Sigortası PC Poliçesi 

e. Emniyeti Suistimal Sigortası PC Poliçesi 

f. Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası PC Poliçesi 

g. Makine Kırılması (Hareketli Makineler) Sigortası PC Poliçesi 

h. Makine Kırılması (Şeker Fabrikası) Sigortası PC Poliçesi 

i. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası PC Poliçesi  

j. Sınai Ticari Yangın Emtea Abonman Sigortası 

k. Sınai Ticari Yangın Sigortası PC Poliçesi 

l. Sınai Ticari Yangın Sigortası PC Poliçesi 

Fikri Mülkiyet  

a) Şirket’e ait Türk Paten ve Marka Kurumu kayıtları. 

b) Şirket’in sahip olduğu sertifikalar: 

a. 13.12.2021 tarihli TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi,  

b. 17.02.2021 tarihli ISO 27001:2013 belgesi,  

c. 13.12.2021 tarihli TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi,  

d. 13.12.2021 tarihli Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikasyonu 22000 FSSC 22000 belgesi,  

e. 13.12.2020 tarihli Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikasyonu FSSC 22000 (Versiyon 4.1) 

Ruhsat ve İzinler  

a) Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından verilmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş Atıksu 

Artırım Tesisi Kimlik Belgesi 

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 

Çevre İzin Belgesi 

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş İşletme Belgesi 

e) EPDK tarafından verilmiş Üretim Lisansı 

f) Kütahya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilmiş İşletme Kayıt 

Belgesi 

g) Kütahya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilmiş İşetme Kayıt 

Belgesi 

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmiş Sanayi Sicil Belgesi 

i) Kütahya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş Sıfır Atık Belgesi 

Teminat, rehin ve ipotekler 

a) Şirket’ten alınan 14.06.2021 tarihli beyan. 

b) İşbu Rapor’un EK 2’Sinde sunulan Taşınmaz Listesi’nde bulunan taşınmazlara ilişkin tapu 

takyidat belgeleri 

 

Önemli sözleşmeler 

a) Şirket ile CP Standart Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanmış Melas Satış 

Sözleşmesi 

b) Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanmış Şeker Satış Sözleşmesi 

c) Katsan Gıda Sanayi ve Ticaret Lts. Şti. ile imzalanmış Şeker Satış Sözleşmesi 

d) Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kütahya Şubesi ile imzalanmış Melas Satış 

Sözleşmesi 
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e) 2020 Yılı Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi 

f) Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan Polipropilen Şeker Torbası 

Satınalma Sözleşmesi 

g) Titaş Mermer Madencilik İnşaat Nakliyat Taahhüt Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile 

imzalanan Kireçtaşı Satınalma Sözleşmesi 

h) Safi Katıyakıt San ve Tic. A.Ş. ile imzalanan Metalürjik Kok Satınalma Sözleşmesi 

i) Kütahya Kömür İşletmesi Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile imzalana 2020 

Yılı Peşin Bedelli Sanayi Sözleşmesi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu GLİ İşletmesi 

Müdürlüğü’nden Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’ne Linyit Kömürü Teslimi ile ilgili 

Yıllık/Dönemlik/12 Aylık Sözleşme 

j) Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çinigaz) ile imzalanan Doğal Gaz Alım 

Satım Sözleşmesi 

k) S.S. Kütahya Kamyoncular Nakliye Koop. İle imzalanan Pancar ve Yaş Pancar Posası 

Nakliye Sözleşmesi 

l) S.S. Emet ve Havalisi Motorlu Taşıyıcılar Koop. İle imzalanan 2020/2021 Pancar ve Yaş 

Pancar Posası Nakliye Sözleşmesi  

m) 2020 yılı Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi 

n) S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Koop. İle imzalanan linyit Kömürü Nakliye Hizmeti 

Sözleşmesi 

o) Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası ile imzalana 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 

p) Taşkıran Bizim Küspe Tic ve Paz. A.Ş. ile imzalanan Yaş Pancar Posası Satış Sözleşmesi 

q) Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan kredi sözleşmesi 

 

Davalar ve Benzeri Takibatlar  

a) Av. Ahmet Sami Kutlu ve Av. Murat Tuncay tarafından verilen dava raporu 

b) Şirket tarafından 14.06.2021 tarihinde hazırlanarak tarafımıza sunulmuş olan beyanlar. 

 

İstihdam 

a) Şirket’in tarafımıza verdiği personel bilgileri ve sayısına ilişkin beyan. 
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EK 4 – Şirket Tarafından Hukukçu Raporu Tahtında Verilen Beyan 
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EK 5 – Hukukçu Tarafından Verilen Sorumluluk Beyanı 
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Bağımsız Hukukçu Beyanı 
 
BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  
 
 14 Haziran 2021 
 
Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi’nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-ç 
maddesi uyarınca KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (“Şirket”) nezdinde bağımsız hukukçu raporunu 
hazırlayan kişi/kurum olarak  
 

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz 
hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, 
ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, 
müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının 
ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki 
ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını, (Şüpheye mahal vermemek 
adına, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin ortaklarının pay sahibi olduğu şirketlerin paylarının halka 
arzı kapsamında verilen hukuki danışmanlık söz konusudur, ancak bu durum, bağımsızlığımızı 
etkilemediği gibi, tamamıyla olağan iş akışımızdan ötürü halka arz süreciyle sınırlı hukuki 
danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.) 

  
- Kotasyon Yönergesi’nin 6’ncı maddesinin 5’inci fıkrası kapsamında, işbu raporda yer alan 

yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,  
 

- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını 
bildiğimizi  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
Saygılarımızla, 
Akol Hukuk Bürosu adına 
 

Av. Ömer Gökhan Özmen    Av. Güneş Yalçın 

 

 

 

 


