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2016 2016

1.308 170

2017 2017

1.782 252

2018 20182019 2019

2.353 3672.863 401
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%36 %48
%32 %46

%22 %9

Net borç/FAVÖK

52 178

2016 2016

90 112

2017 2017

101 109

2018 20182019 2019
(UFRS 16) 

2019
(UFRS 16) 

2019

134 9
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%74
%12

%33
1,0x 0,4x 0,3x

UFRS 16 etkisi hariç-Ana ortaklı$a dü"en net kâr 2019’da 120,9 milyon TL’dir.
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644

0,02x
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Perakende ma$aza: 314
Ortalama m%: 498
Bayi: 67
Toptan satı" noktası: ~500
Çalı"an sayısı: 3.759

�×�����
Perakende ma$aza: 1
Toptan satı" noktası: ~1.650
Çalı"an sayısı: 67

AVRUPA

Toptan satı" noktası:�ƷāċăĆĀ
Çalı"an sayısı: 56

Ƶǫ�
Perakende ma$aza: 4
Toptan satı" noktası: ~1.300
Çalı"an sayısı: 74
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Bayi: 20
Toptan satı" noktası: 32

��{���×������
Perakende ma$aza: 19
Bayi: 15
Toptan satı" noktası: 139
Çalı"an sayısı: 130
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381
Monobrand

Ma$aza
Türkiye

59
Monobrand

Ma$aza
Uluslararası

~5.500
Toptan Satı"

Noktası
Global

�ġ�%��.!0
145 milyon TL
Ōĉć�ǫØ5Ø)!

�!.�'!* !
1,9 milyar TL

ŌĂă�ǫØ5Ø)!
2019 Konsolide Kanal Payları
ĂĀāĊ��+*/+(% !���*�(�ǫØ5Ø)!(!.%
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828 milyon TL
Ōāā�ǫØ5Ø)!
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2,9�milyar TL gelir. %83�Türkiye, %17 uluslararası satı" payı

35�ülkede�440�monobrand ma$aza ve ~5.500�satı" noktası

18�net yeni ma$aza açılı"ı,�%23�perakende gelir büyümesi

%86�e-ticaret gelir büyümesi, %5,1 e-ticaret gelir payı 

4.086�ki"ilik istihdam

~%80�yerel tedarik oranı, āĂĀŐ�global tedarikçi

~9,7 milyon adetlik denim ürün satı"ı
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E-Ticaret
82 milyon TL
ŌĉĊ�ǫØ5Ø)!

Toptan Satı"
Kanalları

453 milyon TL
Ōāă�ǫØ5Ø)!

Perakende
1,8 milyar TL 
ŌĂą�ǫØ5Ø)!�

2019 TR Kanal Payları
ĂĀāĊ������*�(�ǫØ5Ø)!(!.%

314 perakende, 67 bayi ma$azası,  
~500 toptan satı" noktası

14 net yeni ma$aza açılı"ı

Toplam 156 bin m2 perakende
satı" alanı, 498 ortalama ma$aza m2 

ŌĂĀČĊ�like for like (LFL&) büyüme

%37 kadın, %63 erkek ürün satı"
da$ılımı; %44 denim, %56 lifestyle
ürün satı" da$ılımı
(TL-de$er bazında) 

1,2 milyon yeni mü"teri
kazanarak toplamda
8,2 milyon, son 2 yıl aktif
5,8 milyon mü"teri

%20’nin% üzerinde pazar payıyla
jean’de liderlik

& Bire bir aynı ma$azalarda büyüme
% IPSOS verilerine göre, 14+ ya"

������Ĩ)%(5+*���ĩ

2016

1.121

2017

1.453

2018 2019

1.915 2.365

%30
%32

%23
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ĂĀāĊĚ ���Ø*5�Č��Ø.'%5!�2!��2%

2019’a Mavi’nin sürdürülebilir ba"arıları çerçevesinden baktı$ımızda, B!ST 100’deki ve Türkiye’nin en be$enilen hazır 
giyim markaları arasında ilk üçteki yerimizi sa$lamla"tırdı$ımız, %20’nin üzerinde LFL büyüme kaydetmeye devam 
etti$imiz, son dört yıldır oldu$u gibi bir milyonun üzerinde yeni mü"teri kazandı$ımız ve iç pazarda jean’in yirmi be" 
yıldır de$i"mez lideri olarak kaldı$ımız bir yıl olarak geçti.

Yönetim olarak, bugünün ve gelece$in güçlü markası olmak için, 2019 yılında da yüksek kalitede ürünlerimize, 
satı" kanallarımıza, teknolojiye ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam ettik. Sürdürülebilir kârlılık ve verimli 
büyüme stratejimizin gere$i olarak dijital dönü"ümü ve e-ticaret payını artırıcı giri"imlere a$ırlık verdik. Geçti$imiz 
yıl küresel anlamda makroekonomik belirsizlikler ya"anırken kaydetti$imiz geli"im, gerçekçi stratejiler ve sa$lam 
temeller üzerine kurdu$umuz sistemin sonucu oldu. 2019 yılı boyunca büyüme trendini olumlu etkileyen, "irketin 
bugünü ve gelece$ini belirledi$ine inandı$ım be" temel konuyu önceli$imiz olarak görüyoruz.

āċ��Ø`(Ø�5®*!0%)�!'%�%5(!�161*�2� !(%�/0.�0!&%'�$! !ý!.!�+ �'(�*)�'

#irketi gelece$e ta"ıma vizyonuna sahip yönetim ekibimiz, de$i"en dünyanın dinamiklerini öngörme becerisi ve 
isabetli kararlarıyla güçlü bir liderlik gösterdi. Uzun vadeli stratejiye ba$lı, kısa ve orta vadeli planlara odaklı, güncel 
geli"melere uyum sa$layabilecek esneklikteki yönetim anlayı"ımızla 2019’da da büyüme kaydetmeye devam ettik. 
Gelece$imizi dünyanın gelece$iyle uyumlu "ekilde planladık ve geli"tirdi$imiz güçlü risk politikalarını disiplin içinde 
yürüterek "irketin sa$lam finansal yapısını koruduk. 

Mavi sadece son bir yılda de$il, senelerdir sahip oldu$u yönetim kalitesinin sonucu olarak 2019’da konsolide gelirlerini 
%22 artı"la 2 milyar 863 milyon TL’ye, net kârını ise %33 artı"la 134 milyon TL’ye ta"ıdı. 401 milyon TL’lik FAVÖK ve 
%14 FAVÖK marjı, "irketin operasyonel verimlili$inin ve sa$lam bilanço yapısının göstergeleri oldu. 

Büyüme kararlılı$ımız, denim uzmanlı$ımız ve yeni ürün geli"tirmeye odaklanarak yarattı$ımız katma de$er 
kadar, operasyonel verimlilikte geldi$imiz nokta da kârlılı$ın temelini olu"turuyor. Gösterdi$imiz performansta, 
yıllardır önceliklerimizin ba"ında gelen etkin stok, esnek tedarik ve dengeli marj yapısını gerçekle"tirmeye yönelik 
uygulamaların önemi büyük. Di$er yandan titizlikle yönetti$imiz nakit akı"ı planlaması, do$ru yatırım ve dü"ük oranlı 
borçluluk ilkesi gelece$e güvenle bakmamızı sa$lıyor.

Ăċ�ǫØ5Ø)!�)+ !(%*%*�'�(�%* !'%�#Ø`(Ø�)�.'��2!�)ØÈ0!.%��

Sadık ve yeni mü"terilerimizle kurdu$umuz ili"kinin temelinde ürün ve hizmet kalitesi yatıyor. Mavi’nin en güçlü 
yönlerinden biri olan marka kültürü ve mü"terisiyle özel ba$ kuran pazarlama ileti"imi de üzerine dü"eni yerine 
getirdi. Yüksek kalite, do$ru ürün ve do$ru fiyat ilkesi üzerine yapılandırdı$ımız marka konumlandırması her pazar 
için rehberimiz olmaya devam ediyor. 

Topluma, mü"teri davranı"larına, bulundu$umuz pazarlara ve rekabet ko"ullarına dair her veriyi analiz ederek ili"kileri 
diri ve dinamik tutuyoruz. Yıl sonundaki sektör ara"tırmaları, marka algısının tüketici gözünde daha da güçlendi$ini 
gösterdi. !novatif ürünlerimizi etkili ileti"im stratejileriyle bulu"turma becerimiz, CRM programımızın 5,8 milyon aktif 
mü"teriye ula"masını ve son dört yıldır oldu$u gibi 2019’da da her ya" grubu ve segmentten 1,2 milyonu a"an yeni 
mü"teri kazanmamızı sa$ladı. 

ăċ��6)�*(�'�'+*1)16�+(�*�&!�*Ě !�#Ø`(!*)!�2!�(% !.(%|!� !2�)�!0)!'

2019’da dünya üzerinde satılan jean’lerin on milyona yakınının üzerinde Mavi logosu vardı ve bu satı" performansı 
"irkete denim kategorisinde %24 ciro artı"ı getirdi. Jean’de iç pazarın yirmi be" yıldır de$i"meyen lideri ve globalde 
öncü premium markalardan biri olarak, denime inovasyon katıp nitelik üretiyoruz. Oda$ı insan, özü ve temel i" 
alanı jean olan bir marka olarak de$i"en hayat tarzlarından ilham almaya devam ediyoruz. Kadın ve erkek her ya" 
grubundan ve her segmentten mü"terinin tercih etti$i marka olmak en önemli avantajlarımızdan birisi. Yüksek yeni 
mü"teri kazanımımız sayesinde önümüzdeki yıllarda da büyüme potansiyelimiz oldu$unu görmekten mutluyuz. 
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Di$er taraftan lifestyle kategorilerin her birinde çift haneli büyüme gerçekle"tirmeye devam ediyoruz. 2019’da 
sundu$umuz yeni ürün grupları mü"terinin alı"veri" sepetindeki ürünleri ve i"lem hacmini artırmada çok ba"arılı oldu. 

ąċ��(+��(�,�6�.�� %&%0�(�,(�0"+.)(�.�Ø6!.%* !*�0�*�)(�5�.�'�!ġ0%��.!0%*�!0'%/%*%��.0�.)�'

Bir yıl önce koydu$umuz hedeflerin ba"ında global e-ticaret gelirlerimizi artırmak vardı ve bu kapsamda üç 
yönlü büyüme gerçekle"tirdik. Bir yandan yeni pazarlarda online ticaret faaliyetlerimizi ba"lattık, di$er yandan 
bulundu$umuz pazarlarda hem kendi platformlarımızın gelirlerini artırdık hem de etkili marketplace i"birlikleri 
gerçekle"tirdik. Tüm bunların sonucunda online platformlardaki gelirlerimiz 2019’da %86 artı" göstererek toplam 
cirodaki payını %5’e çıkardı. Dünyada dijital alı"veri" penetrasyonu arttıkça do$an yeni fırsatları iyi de$erlendirmek, 
büyümeye çarpan etkisi kazandıracak; çünkü son dönemde bu kanalda Mavi’nin potansiyel mü"terilere eri"imini 
artırdı$ını, farklı ve yeni mü"teri gruplarını markayla bulu"turdu$unu ölçümlüyoruz. 

Di$er taraftan Türkiye’deki güçlü perakende a$ımız da do$ru yatırımlarla ve büyüyen metrekarelerle etkili olmaya 
devam ediyor. Özellikle en etkili performans kriterlerimizden olan LFL ma$azalarda %20,9 büyüme kaydetmek, 
"irketin yüksek kalite, do$ru ürün, do$ru fiyat stratejisinin önemli bir sonucu. 

Ćċ���(%0!�0!)!((%�/Ø. Ø.Ø(!�%(%.��Ø5Ø)!�/0.�0!&%/%č�Ƶ((�ǫ(1!

Sosyal, çevresel ve ekonomik de$erlere yönelik duyarlılı$ımız kurumsal sorumlulu$un getirdi$i öncelikle birlikte 
"e'af, dürüst, samimi bir kârlılık ve büyüme faktörü haline geldi. !leride baktı$ımızda 2019’u Mavi’nin sürdürülebilirlik 
dönü"ümünü ba"lattı$ı yıl olarak hatırlayaca$ız. All Blue adını verdi$imiz bu i" yapı" stratejisini kaliteyle sürdürülebilir 
büyüme üzerine kuruyoruz. Do$aya ve insana en saygılı jean’leri üretmenin kurumsal sorumlulu$umuz kadar pazar 
etkinli$imizin de gere$i oldu$una inanıyor, yıllardır odaklanmı" oldu$umuz inovasyon, kalite ve performansı daha az 
kaynak harcamaya yönelik yöntemlerle geli"tiriyoruz. 

ĂĀĂĀĚ5!��%.!.'!*

De$i"en dünyanın dinamiklerini en iyi yöneten "irketlerden biri olmak ve Mavi’yi gelece$e ta"ımak üzere, her "eyin 
ba"ında iyi bir ekibe sahip olmak ve teknolojik geli"meleri stratejinin merkezine koymak gerekti$i inancındayım. %80’i 
Türkiye’de olan tedarik zincirimizin de$i"im dönemlerinde yarattı$ı fark ve avantaj da çok kıymetli. 2020’ye girerken 
ya"anan pandeminin getirdi$i geli"meler, bugüne kadar bilinenden farklı bir dünya ile kar"ı kar"ıya olabilece$imizi 
gösterdi. Bu sürecin hem sosyal hem de finansal etkilerini yönetmek adına ilk günden itibaren çok olumlu i"ler 
yaptık. Mavi’yi, çalı"anlarımızı ve mü"terimizi korudu$umuz, toplumu destekledi$imiz kadar i" ortaklarımızı ve 
tedarikçilerimizi önemsiyor, birlikte ilerliyoruz. Mavi’nin gelece$ine güvenle bakarken, buna katkıda bulunan tüm 
Mavi ailesine ve hissedarlarımıza sa$lıklı bir yıl diliyorum.

�®*!0%)��1.1(1
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2019 Mavi için sa$lam bilanço yapısı, mü"teri odaklı yakla"ımı, kalite ve yeni ürün geli"tirmeye olan tutkusuyla 
sürdürülebilir büyüme adına önemli kazanımlar elde etti$i bir yıl oldu. #irket olarak uzun vadeli stratejik hedeflere 
odaklanıyor, orta ve kısa vadeli planlarımızı bu bakı" açısıyla süreçlendiriyoruz. Ya"anan geli"meleri ve de$i"en 
ko"ulları analiz edip, kendimizi sürekli yenileyerek büyümeye devam ediyoruz. Döviz kurları ve artan üretim 
maliyetlerine ra$men 2018’de nasıl hedeflerimize eri"tiysek, 2019’da da deneyimlerimizin ı"ı$ında etkin risk yönetimi 
ve isabetli yatırım kararlarıyla hedeflerimizi gerçekle"tirdik. Türkiye ve uluslararası pazarlardaki perakende, toptan 
satı" ve e-ticaret kanallarında büyüme kaydederken bir yandan da Mavi’yi gelece$e hazırlamayı sürdürdük. Sonuçta 
2019’u geride bırakırken konsolide gelirlerimiz %22 artı"la 2 milyar 863 milyon TL’ye, net kârımız ise %33 artı"la 134 
milyon TL’ye yükseldi; FAVÖK 401 milyon TL, FAVÖK marjı ise %14 olarak gerçekle"ti. 

Mavi’nin yıllardır odaklandı$ı etkin stok, esnek tedarik ve sa$lıklı nakit akı"ı yönetimiyle yakaladı$ı operasyonel 
verimlilik, 2019’da da güçlü bilanço yapısını korumasını sa$ladı. Titizlikle uygulanan risk politikaları ve sa$lıklı 
borçlanma kararları, Mavi’yi beklenmedik iktisadi dalgalanmalara kar"ı daha da dirençli hale getirdi ve net borcun 
FAVÖK’e oranı 0,02X olarak gerçekle"ti. 

�Ø`(Ø�)�.'���%(%*%.(%|%Č�5Ø'/!'�'�(%0!�2!�)ØÈ0!.%�+ �'(��5�'(�È�)(��ŌĂĀČĊ������Ø5Ø)!/%

Do$ru ürün, do$ru fiyat ve yarattı$ımız mü"teri sadakatiyle son üç yıldır %20’nin üzerinde seyreden LFL artı" e$risi, 
"irketin sürdürülebilir büyüme ve kârlılık performansına olumlu katkı yapan en önemli etkenlerden. 2019’a zorlayıcı 
ekonomik "artlar altında ba"lamamıza kar"ın, dü"ük enflasyon ve faiz oranlarının mü"teri trafi$i ve i"lem adedini 
artırıcı etkisiyle de %20,9 LFL büyümesi kaydettik. Yılın son çeyre$inde yakaladı$ımız %21,9’luk LFL büyümesinin 
%6’sı i"lem adedi, %15’i ise alı"veri" sepetlerindeki harcama artı"ından kaynaklandı. 

�(+��(�/�0�È��Ø5Ø)!/%* !�'>.(��+*(%*!�'�*�((�.�*�2!� %&%0�(� ®*ØÈØ)Ø*�!0'%/%

2019’u Türkiye, ABD, Kanada, AB ülkeleri, Rusya ve Avustralya ba"ta olmak üzere 35 ülkede 440 monobrand ma$aza 
ve 5.500 satı" noktasıyla tamamladık. Monobrand ma$azaları do$ru yatırım esasıyla artırarak tüm dünyada 18 net yeni 
ma$aza açtık; Türkiye’de açılan net 14 ma$azaya ilaveten 11 ma$azamızı da büyüttük. De$i"en dinamiklerle büyüyen 
e-ticarette hacmimizi artırmak öncelikli hedefimiz oldu$undan, bulundu$umuz pazarlarda mü"teri deneyimini 
artırmaya odaklandık. Kendi kanallarımızın yanı sıra çe"itlenen ve büyüyen Marketplace i"birlikleri sayesinde global 
online gelirlerimiz %86 oranında arttı ve bu gelirlerin toplam cirodaki payı %5,1’e ula"tı. Tüketicinin online’dan daha 
ucuza alı"veri" yapma e$ilimine kar"ılık, Mavi’de yıllarca odaklandı$ımız do$ru ürün, yüksek kalite ve dürüst fiyat 
stratejisiyle bu kanalda da ürünlerimizi gerçek de$eriyle satabildi$imiz için memnunuz. 

Online kanallara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Rusya pazarını e-ticaret a$ımıza dahil ettik. Di$er önemli 
pazarlarımızdan Almanya’da da e-ticaret kanalını "irket bünyesine geçirme a"amasına geçtik. Denim uzmanlı$ımızla 
Kuzey Amerika pazarındaki dikkat çekici büyüme trendi devam ediyor. Türkiye’de bu yıl hayata geçirdi$imiz ve bir 
milyon mü"terimiz tarafından indirilen Mavi App ile online ve o(ine kanalların entegrasyonunu artırmayı sürdürdük. 

�!*%) !�%*+2�/5+*�2!�5!*%�(%"!/05(!�Ø.Ø*(!.�%(!�5�( ��āČĂ�)%(5+*�5!*%�)ØÈ0!.%�

Mavi global pazarlama operasyonuyla 2019’da 9,7 milyon adetlik jean satı"ı gerçekle"tirdi ve kadın ve erkek denim 
ürünlerindeki pazar payını artırma yolunda bir adım daha attı. Denim kategorisindeki %24 ciro büyümesinin yanı sıra 
satı" adedindeki artı" da pazarlama performansının göstergesi oldu. Çe"itlenen jean modasına hızla cevap vererek 
kadınların farklıla"an fit taleplerini kar"ıladık ve her ya" grubundan mü"terinin dolabına yeni bir pantolon katabildik. 
Özellikle skinny ve mom’s jean fit’leri satı" ba"arısıyla pazar payımızı artırdı. Di$er yandan Tencel ile yaptı$ımız 
i"birli$inden do$an eco-friendly Super Soft jean’ler özellikle Kuzey Amerika premium jean pazarındaki etkimizi ve 
kârlılı$ımızı yükseltti. 

2019 denim dı"ı ürün kategorilerinin de büyüdü$ü ve lifestyle markası konumumuzu güçlendiren bir yıl oldu. 
Türkiye’de denim liderli$inin yanı sıra kadın ve erkek pazarının en güçlü markaları arasındayız. Yüksek kalitede ve 
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trendlerle uyumlu yeni ürün gruplarımız mü"terinin dolabındaki Mavi markalı ürün çe"itlili$ini ve moda markası 
algısını yükselttikçe, alı"veri" sepeti ve marjlar yükseliyor, yeni mü"teri kazanımımız artıyor. Türkiye’nin en etkili iki 
yıldızı olan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtu$ ile mü"teriye performans, stil, premium ve üstün teknolojik özelliklerle 
tasarlanan ürün grupları sunmaya devam ediyoruz. Üç sezondur devam eden Mavi Icon ve sonbaharda lanse etti$imiz 
Mavi Black Pro koleksiyonlarıyla, cesur ve iddialı giyinmeyi seven kadın ve erkeklerin Mavi’yi tercih etmesini sa$ladık. 

Son dört yıldır oldu$u gibi 2019’da da her ya" grubu ve segmentten 1,2 milyonu a"an yeni mü"teri kazandık. 
Sundu$umuz yeni ürün grupları ve etkili pazarlama stratejisiyle bir yandan yeni mü"teri kazanımını artırırken di$er 
yandan sadık mü"teri kitlesini büyütmek Mavi’nin en güçlü özelliklerinden biri. 5,8 milyon aktif mü"teriye ula"an CRM 
programı bu stratejinin merkezinde yer alıyor. 

Ƶ((�ǫ(1!�/0.�0!&%/%č���(%0!5(!�/Ø. Ø.Ø(!�%(%.��Ø5Ø)!�

Verimli kaynak kullanımını uzun yıllardır ilke olarak benimsemi" olan Mavi, jean üretimindeki stratejik orta$ı Erak ile 
birlikte bir önceki yıla göre %62 daha az su, %28 daha az enerji harcadı. Denim üretiminin %49’unu lazer ve di$er 
sürdürülebilir yıkama i"lemleriyle gerçekle"tirmi" olmamızın temelinde de 2019’da ba"lattı$ımız sürdürülebilirlik 
dönü"ümü vardı. Bu yakla"ımı tüm i" yapı" "ekillerimize yansıtıp sektör liderli$imizi sürdürülebilirlik alanına da 
ta"ımayı hedeflemi" durumdayız. !nsan, inovasyon, dinamizm ve do$adan güç alan de$erlerimizle yeni stratejimizi 
“kaliteyle sürdürülebilir büyüme” olarak belirledik. All Blue adını verdi$imiz yeni global strateji, Mavi’nin bugüne 
kadarki en sürdürülebilir koleksiyonuna da ilham verdi. All Blue koleksiyonundaki denim ürünlerin tamamı inovatif 
tekniklerle daha az su ve enerji harcanarak, i"lem görmeden, geri dönü"türülmü" ya da organik pamuk ve yeniden 
hayat bulan malzemelerle üretildi ve mü"teri tarafından büyük ilgiyle kar"ılandı.

ĂĀĂĀĚ5!���È(�.'!*

2020, yılın ba"larında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle hepimiz için çok yeni bir tecrübeyi 
beraberinde getiriyor ve bu anlamda çok çalı"aca$ımız yıllardan biri olacak. Çalı"anlarımızın, mü"terilerimizin, i" 
ortaklarımızın sa$lı$ını korumak ve "irketin finansal gücünü devam ettirmek en büyük önceli$imiz. Mavi olarak, güçlü 
risk yönetimi ve dü"ük borçluluk ilkemizin yanı sıra esnek stok planlaması ve %50’sinden fazlası jean’lerden olu"an 
zamansız ürünler sayesinde bu dönemin yarataca$ı olumsuz etkilerle daha verimli "ekilde ba"a çıkabilece$imize 
inanıyorum. De$i"imi hızlı ve etkin yönetme kabiliyeti, 30 yıla yakın bir süredir Mavi’nin sürdürülebilir ba"arısının 
temellerini olu"turdu. Ko"ullar ne olursa olsun, yönetim kalitemiz ve 4 bin ki"inin üzerindeki yetenekli ekibimizle, 
dinamikleri ve riskleri en iyi yöneten "irketlerin ba"ında gelece$imizden eminim. Her zaman yanımızda olan ve bizi 
ileriye ta"ıyan çalı"anlarımıza, mü"terilerimize, i" ortaklarımıza ve hissedarlarımıza te"ekkür ederiz. 

ƫ��Ě �*
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1991 yılında !stanbul’da kurulan ve denim uzmanlı$ından aldı$ı güçle küresel moda dünyasında söz sahibi 
bir lifestyle markasına dönü"en Mavi; Türkiye, ABD, Kanada, Almanya, Rusya ve Avustralya'nın aralarında 
bulundu$u 35 ülkede 440’ı Mavi shop olmak üzere yakla"ık 5.500 noktada mü"terileriyle bulu"uyor. 

Perfect Fit anlayı"ıyla mü"terilerinin hayat tarzına, vücuduna ve kalite beklentisine mükemmel uyan 
jean’ler tasarlayan Mavi, 2019’da yakla"ık 9,7 milyon adet jean satı"ıyla dünya premium jean markaları 
arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Mavi’nin küresel satı"larında, denim ürünler kategorisi %44, lifestyle 
giyim kategorisi %56 pay alıyor.

Mavi bugün, dünyanın en önemli moda merkezlerinde kendi perakende a$ının yanı sıra Bloomingdale’s, 
Nordstrom, Peek&Cloppenburg, Simons, Amazon, Zappos.com, Zalando.com ve David Jones gibi 
dünyaca ünlü zincir ma$azalar ve online kanallarda satı"a sunuluyor. 2019 yılındaki satı"ların %66’sı 
perakende, %28,9’u toptan, %5,1’i e-ticaret kanalından geliyor. 

All Blue adını verdi$i global stratejisini '‘kaliteyle sürdürülebilir büyüme" üzerine kuran "irket, insan, 
inovasyon, dinamizm ve do$adan güç alan de$erleriyle markasını gelece$e ta"ıyor. Kalbi denim ile 
atan ve dünyanın en iyi, en inovatif jean’lerini geli"tirmek için tutkuyla çalı"an Mavi’nin sürdürülebilir 
büyümesinin ardındaki en temel de$er ''kalite odaklılık''. !nsana olan saygısı, inovasyon tutkusu, hep 
veriye ve verimlili$e dayalı i" yapı" "ekilleriyle Mavi yaptı$ı her i"e kalitesini katıyor. 

Güvenilir marka algısıyla yüksek kalite/do$ru fiyat konumlandırması imkânı bulan Mavi’nin pazar konumu, 
hazır giyim orta üst ve premium ürünler segmenti arasında bulunuyor. Türkiye’de sınıfının en iyisi olarak 
de$erlendirilen ve 8,2 milyon üyesi bulunan mü"teri sadakat programı Kartu", mü"teri verilerini analiz 
etme ve de$erlendirmenin öncelikli aracı olarak görülüyor. Son iki yıldır yakla"ık 5,8 milyon aktif üyesi 
bulunan ve her yıl 1 milyonun üzerinde yeni mü"teri kazanan program, perakende i"lemlerinin %82’sinde 
kullanılıyor. 

Özellikle modayı yakından takip eden genç yeti"kinler arasında güçlü bir marka algısına sahip olan Mavi, 
pazarlama ileti"iminde küresel ve ulusal çapta ünlülerle i"birli$i yapıyor. Denim pazarındaki öncülü$üyle 
dikkat çeken markanın ileti"im stratejileri, ürün geli"tirme uzmanlı$ı ve mü"teri verileriyle uyumlu olarak 
"ekilleniyor.

Dünya genelinde 4.086 çalı"anı bulunan Mavi, birçok de$erlendirme platformu tarafından en iyi i"verenler 
arasında gösteriliyor.

������ǫƵ�	Ç
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�!0'%*�5®*!0%)�!'%�%, hızlı ve sonuç odaklı organizasyon yapısı.

Sa$lam ve /Ø. Ø.Ø(!�%(%.�ü*�*/�(�,!."+.)�*/.

Mü"terisine ilham veren,  !*%)�+ �'(�, güçlü, (%"!/05(!�)�.'��
konumlandırması. 

��(%0!, )ØÈ0!.%�2!�/Ø. Ø.Ø(!�%(%.(%|%�®*�!(%'(!* %.)!�/0.�0!&%/%. 
Yerel üreticiye yakın olma avantajıyla etkin tedarik zinciri ve verimli 
ürün yönetimi. 

�Ø.'%5!Ě !�#Ø`(Ø�,!.�'!* !�%(%', uluslararası yaygınlık ve büyümeye
ivme katan #(+��(�!ġ0%��.!0�2!�`+'�'�*�((��/�0�È�+.#�*%6�/5+*1. 

�0'%*�2!�®*�Ø�%(!0%È%)�/0.�0!&%/%�ve sınıfının en iyi )ØÈ0!.%�/� �'�0�
,.+#.�)�yla kalıcı marka bilinirli$i.
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• Mavi’nin Perfect Fit yakla"ımı, mü"teri ihtiyaçlarını yakından izleyip anlamayı ve beklentileri en do$ru  
 fiyat/kalite dengesiyle kar"ılamayı ifade etmektedir. Faaliyet gösterdi$i her pazarda, güncel moda   
 trendlerini takip ederek hedef kitlesinin ihtiyaçlarına optimum seçenekler sunabilme kapasitesi,   
 gerek kadın gerek erkek giyiminde Mavi’ye orta üst ve premium sınıfta fiyat konumlama olana$ı   
 yaratmakta ve onu hem Türkiye’nin öncü moda markası, hem de uluslararası pazarların en kaliteli   
 ürünlerini sunan denim odaklı lifestyle markası konumuna ta"ımaktadır.

• 2019 yılında büyüme ve kâr marjını artırma hedefiyle yeni ürün serileri lanse eden marka, inovasyon  
 odaklı yüksek kaliteye sahip ürünlerle mü"teri sayısını artırmı"tır. Kadında Mavi Icon koleksiyonu ile   
 mü"terisine moda ve farklılık sunmu", Türkiye ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir All Blue   
 koleksiyonu ile sektörde öncülük yapmı"tır. Erkekte Mavi Black Pro koleksiyonu ile moda ve yenilik   
 algısını güçlendirmi", her ya" segmentinden yeni mü"teri kazanmı" ve satı" payını artırmı"tır.

• Denim ve lifestyle ürün kategorilerinde 2019 yılında verimli büyüyen Mavi, etkin stok yönetimi   
 ve tedarik gücüyle hedeflerine bir kez daha ula"mı"tır. Ürünlerinin yakla"ık %80’ini dünyanın   
 en iyileri arasında yer alan Türkiye ekosistemindeki yerel üreticilerden sa$layan tedarik a$ı ile kalite   
 düzeyini ve esnek tedarik a$ını geli"tirmi"tir.

�������Ƶ��	
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Bu yıl globalde 9,7 milyon adetlik jean satı"ına ula"ılmı" ve denim ürünlerinin toplam satı"lardaki payı 
%44 olarak gerçekle"mi"tir. Türkiye’nin lider denim markası olarak yeni ve genç mü"terilerin tercih 
edece$i do$ru ürün segmentlerine odaklanmak, etkili sonuçlar getirmektedir. Mavi, Perfect Fit yakla"ımı 
do$rultusunda farklı ya" gruplarının be$enileri ve fiziksel özelliklerine göre yeni modeller yaratarak satı" 
artı"ı sa$lamı"tır. 

%20'nin üzerinde pazar payıyla Türkiye denim pazarının lideri olan Mavi, hazır giyim pazarında kadın ve 
erkek giyimin ilk dört markası arasındadır. Akla gelen ilk jean markası olması ve marka bilinirli$inde ilk 
sırada yer almasının yanında, Mavi’nin önemli bir özelli$i de hem kadın hem erkek tüketicilerin en çok 
tercih etti$i jean markası olmasıdır. 

Üstün kaliteli tedarik zinciri ve Perfect Fit felsefesi, markanın mü"teri ihtiyaçlarını tam kar"ılayan ve 
mü"terilerinin gözünde ödedi$i paraya de$en ürünler sunmasını sa$lamaktadır. Mavi’nin hazır giyim 
pazarının üst düzey markaları arasında konumlandırılmasında, marka imajı ve ileti"im stratejisi kadar, 
pazara yakın ve farklı kültürlerden gelen tasarım ekibi ile teknik uzmanlıkla güçlenen Ar-Ge ekibi de 
önemli rol oynamaktadır.

Mavi’nin tüm pazarları kapsayan geni" denim koleksiyonunda 50’nin üzerinde fit ve 200’ün üzerinde 
model seçene$i bulunmaktadır. Farklı pazarlardaki tüketiciler iyi analiz edilerek onlara en uygun kalite ve 
moda seçenekleri sunulmakta ve denim uzmanı marka konumlandırması güçlendirilmektedir. 

Marka, jean fit’leri ve mü"teri demografisi matrislerinin analizinde kullanılan CRM uygulamalarıyla 
rakiplerinden ayrı"maktadır. Elde edilen mü"teri verileri ürün geli"tirme süreçlerine hızlıca dahil edilerek, 
alı"veri" frekansını yükselten ürünlere odaklanılmaktadır. Mavi’nin tasarım ve ürün ekiplerinin önceli$i, 
teknik uzmanlıklarıyla moda trendlerini marka ve mü"teri için en do$ru "ekilde yorumlamaktır. 2019 
yılında hem devam eden hem de sezonluk yenilenen jean koleksiyonunda her aya yenilik getiren modeller 
yaratılmı" ve global satı" büyümesi sa$lanmı"tır. 

Mavi All Blue koleksiyon sürecinde denim üreticileri ve ürün ekipleriyle ortak yürütülen projelerle daha 
az su ve daha az enerji kullanmak üzere süreç hızlandırılmı" ve birçok alanda geçti$imiz seneye göre 
iyile"tirmeler sa$lanmı"tır. Aynı zamanda denim yıkamalarda lazer teknik uygulama oranı artırılarak hem 
ürün standardı hem de kaynak kullanımında olumlu etki yaratılmaktadır. 
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Sadece Türkiye perakende net satı" verilerini içerir. Kalan %5'lik net satı" 
payı denim dı"ı altlar, elbiseler, etekler ve çocuk kategorilerinden olu"ur.
*Ayakkabı satı"larını da içerir.
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2016

397

2017

526

2018 2019

651 806

DENIM

%32
%24

%24

2016

2016

2016

2016

188

65

104

56

2017

2017

2017

2017

235

97

147

74

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

320

135

199
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413
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115
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%37 Kadın %63 Erkek
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• Türkiye perakende  

 net satı" ayrımı

• Satı"larda denim- 

 lifestyle dengesi

• Kaliteli tekstil ekosistemi

• Yakınlık sayesinde   

 hızda ve ilk sevkiyatta   

 do$ruluk

• Ço$unlukla dı" giyim ve   

 aksesuarlar

• 9 ülkede 29 tedarikçi

• Köklü, uzun ömürlü  

 ili"kiler

• Sosyal uyumu garanti  

 eden iç denetim ekibi 
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• Çok uluslu denim tasarım

 ve geli"tirme ekibi 

• Kalıp bloklarının üretimi

 ve mülkiyeti Mavi’ye ait 

• Yıkama reçeteleri ve   

 geli"tirme Mavi    

 yönetiminde 

• Denim kuma" fabrikalarıyla  

 do$rudan ili"ki 

• Premium global denim   

 markaları için üretim yapan  

 Türkiye’nin en üstün kaliteli  

 kuma" fabrikalarıyla i"birli$i 

• Kuma" Ar-Ge, özel   

 geli"tirme ve inovasyon

• Kesim, dikim ve yıkama 

• Yakla"ık %70, ERAK’tan   

 tedarik

• En iyi fiyat/kalite için

 dört üretici arasında

 ihale

 ERAK 

• Sınıfının en iyisi üretim   

 tesisi

• Küresel lider markaların   

 tedarikçisi 

• Teslim süresi ve kapasite 

• Enerji ve su verimlili$i   

 sa$lama

×.Ø*��(%5!0%*%*�ŌĆĀĚ/%

Mavi bünyesinde Mavi kontrolünde

%44 Denim
ŌĆć�Denim dı"ı

+120 Sorumlu
Tedarikçi

~%80
Türkiye’de 
üretiliyor

~%20 ithal 
ediliyor
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#irket bünyesindeki çok uluslu Mavi tasarım ekibi, mü"terilerin farklı ya"am tarzları, trendler ve kalite 
beklentilerine mükemmel uyum sa$layan bir ürün yelpazesi sunma hedefiyle çalı"ırken, denimden 
aksesuara kadar geni"leyen ürün kategorilerinde uzmanlık göstermektedir.

Tasarım ve ürün geli"tirme ekibi, mü"teri beklentileri ve güncel moda trendleri üzerinde yaptı$ı 
çalı"malarla, markaya özel, yüksek kaliteli koleksiyonlar tasarlamaktadır. Ekip, mü"teri alı"veri" sıklı$ını 
artırmak için her sezon yeni ürün serileri ve segmentler sunmaktadır. Bunu yaparken de dünyanın en 
geli"mi" hazır giyim üretiminin yapıldı$ı Türkiye’de üreticiyle yakın çalı"manın avantajını kullanmaktadır.

Kategori ve ürün planlama ekipleri, dört farklı kategori altında yapılanmı", anında uygulama odaklı ve 
ölçümlerle desteklenen bir organizasyona sahiptir. SKU kapasitesi, segmentler ve mü"terilere göre ürün 
planlaması yaparak operasyona önemli katkı sa$lamaktadır.

�!*%�Ø.Ø*(!.Č�5!*%�0!'*+(+&%�2!�)�.'��#Ø�Ø5(!�ü5�0��()��5!0'%*(%|%

•  Kadında farklı mü"teri segmentlerine göre yönetilen denim yapısı daha da güçlendirildi. Premium   
 jean’lerle birlikte sunulan ve "ıklı$ı öne çıkartan Serenay Sarıkaya X Mavi Icon koleksiyonu 2019’da   
 Mavi’ye yeni bir moda algısı kattı. Bu koleksiyonla yeni mü"teri kazanımı sa$lanırken, mevcut kadın   
 mü"terilerin alı"veri" frekansını artırmak ve sepetlerine kâr marjı yüksek ürünler eklemek mümkün   
 oldu. 

•  Global pazarlarda All Blue koleksiyonu sürdürülebilir jean ürünleriyle öne çıktı. Daha az su ve enerji   
 tüketerek %100 vegan malzemelerle üretilen koleksiyondaki, denim kuma"lar inovatif teknikler   
 kullanılarak geri dönü"türülmü" pamuk, organik pamuk ve yeniden hayat bulmu" malzemelerle   
 üretildi.

•  Mavi Black Pro ile denim ve non-denim ürün grupları yeni bir erkek moda görüntüsü olu"turdu
  ve satı" büyümesine önemli bir katkı sa$ladı. Mavi Black Pro için tasarlanan logo ve yenilikler
 koleksiyona yepyeni bir görüntü katarak mü"teride heyecan yarattı. Özel ileti"im çalı"maları    
 ve ürünün yarattı$ı farkla, yeni ve üst fiyat noktaları almak ve yeni mü"teri kazanmak mümkün oldu. 

•  Gençlerin hedeflendi$i back to school döneminde jean&sweatshirt modasının ve lisans proje   
 ürün gruplarının öne çıktı$ı Campus reyonları hayata geçti. Özellikle pazara sunulan siyah ve gri   
 denim çe"itlili$i erkek denim rekabetinde üstünlük getirdi. Kadında Mom jeans ile super skinny
 high-rise modeller ve erkekte slim ve skinny jean’deki seçeneklerin artırılması yeni genç mü"teri   
 kazanımında etki yarattı. 

•  Mavi markasının gücü ve trendin deste$iyle tasarlanan logo ti"ört ve sweatshirt’ler 2019’da da rekor  
 satı" büyümesi elde etti.



44 SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K YAKLA#IMI DEN!M ODAKLI LIFESTYLE MARKASI 45

×.Ø*�2!�)�(6!)!*%*�5�'(�È�'�ŌĉĀĚ%��Ø.'%5!Ě*%*�!*�'�(%0!(%�0! �.%'`%(!.%* !*

Ürün ve malzemelerinin yakla"ık %80’ini dünyanın en kaliteli tekstil üreticilerinin bulundu$u Türkiye’den 
tedarik eden Mavi, tedarik zincirinin verimlili$ini, uzmanlık ve kayna$a yakınlık, ürün döngüsünün esnek 
yönetilmesi ve mü"teri taleplerine kısa sürede yanıt verilmesiyle sa$lamaktadır.

Mavi’nin tedarik modelinde, ortalama rafa ula"ım süresinin iyile"tirilmesi, satı" hızının artırılması ve stok 
riskinin minimalize edilmesi esas alınmaktadır. Mavi, en iyi kaliteyi sunmaya odaklanırken malzeme, teknik 
nitelikler ve üretim süreçlerinde sosyal, çevresel ve etik de$erlere uyumda mükemmellik anlayı"ından 
ödün vermemektedir. Tedarik zincirinin her a"amasında ekipleri ve çözüm ortaklarını denetleyen, ürün 
geli"tirmeden ticari döngünün son safhasına kadar her a"amada kalite standartlarına ba$lı bir yapıyla, 
"irket kaynaklarını organizasyon, lojistik ve ma$azalar genelinde en verimli "ekilde kullanmaya dikkat 
etmektedir.

Mavi’de yılın dört ana sezonunda her ay ma$azalara yeni koleksiyon ürünleri girmektedir. Perakende 
operasyonunda envanter araçlarından azami verimlilikte yararlanılmakta ve ma$azalar aracılı$ıyla daha 
yüksek ürün bulunabilirli$i sa$lanmaktadır. Bunu yaparken mü"teri memnuniyetini artırmak için her 
ma$azanın mü"teri profiliyle uyumlu ürün bulunurlu$una da öncelik verilmektedir.

•  %80’i Türkiye’de olmak üzere dünya üzerinde 120’yi a"kın sorumlu ve kaliteli tedarikçiyle kurulan   
 ili"kiler a$ının sonucu, kaynaktan rafa hızlı ve bir kerede do$ru teslimat yakla"ımı.

•  Türkiye'nin en kaliteli tedarikçileriyle stratejik ve köklü ili"kiler kuran i" ortaklı$ı anlayı"ı.

•  Mavi'ye özel ürün, inovatif malzeme ve denim kuma"ı geli"tirilmesine imkân sa$layan üretici i"birlikleri.

•  #irket bünyesindeki kontrol mekanizmalarıyla her a"amada kalite denetimi; kaynaktan ba"layan
 tedarik zincirinin her a"amasını kapsayan, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik denetimi yakla"ımı.
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Prestijli ve yo$un trafi$e sahip AVM ve caddelerdeki 381 monobrand ma$azanın 314’ü "irket ma$azası konumundadır. 
Mavi, 2019 yılında hem denim hem lifestyle kategorilerinde hızlı gelir ve kâr artı"ı elde etmeyi sürdürmü"tür. Bu 
büyüme tüm Mavi kanallarında belirgin bir "ekilde gözlenmi", etkin mü"teri yönetimi ve yeni mü"teri kazanımıyla 
desteklenmi"tir. 

Perakende LFL satı"larının 2019’da önceki yıla göre %20,9 büyümesinde bir yıl önceye göre enflasyonla birlikte 
yükselen alı"veri" sepetinin payı önemli olmu"tur. Mü"teri trafi$i ve i"lem hacmi özellikle yılın ikinci yarısında 
hedeflenen de$ere gelmi" ve alı"veri" sepeti ile birlikte ma$aza LFL büyümesini gerçekle"tirmede etkili olmu"tur.

 E-Ticaret

 Toptan

 Perakende

%89

%13

%24

Kanal Büyümesi

�×����������������Ĩ��������ĩ

2016

857

2017

1.133

2018 2019

1.471 1.829

%30
%32

%23

453

401

298
249

82

43

23

16

1.121 1.453 1.915 2.365
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• 314 "irket ma$azasında yakla"ık 156 bin metrekare net satı" alanı ve 498 metrekare ortalama ma$aza    
 büyüklü$üne ula"ılmı"tır.

• Perakende a$ında, verimli büyüme stratejisi uygulanarak daha geni" satı" alanlarına sahip 14 net yeni ma$aza   
 açılmı"tır.

• Perakende yatırımlarını her yıl daha büyük ma$azalar açma hedefiyle sürdüren Mavi, 2019'da mevcut
 11 ma$azasının satı" alanını geni"letmi"tir.

• Kanyon, !stinye Park, Akmerkez, Akasya ve Zorlu Center gibi pek çok prestijli alı"veri" merkezinde ma$azaları   
 bulunan Mavi’nin büyümesi, i"lem hacmi ve sepet artı"ıyla da desteklenmektedir. Mavi’nin bir önceki döneme   
 göre, trafi$i, alı"veri" sıklı$ı ve yeni mü"teri kazanımı artmı"tır.

314  
perakende 
ma$aza

āĆć��%*�)2�
toplam 
satı" alanı

āą�net
yeni
ma$aza 
açılı"ı

2018 m2

Yeni Ma$aza m2

Geni"leme m2

Ortalama m2/Ma$aza

Ortalama m2/Ma$aza

2019 m2
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Net
Ma$aza
Açılı"ı 498 m2

498 m2

���Ƶ������Ƶ{Ƶ�Ƶ��Ƶ�	�	

2016

261

2017

287

2018 2019 2019

300 314 149,3

ĆČā

ĂČĀ

āĆćČă
25 26 13 14
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Sadece Türkiye perakende verileridir.

&  Bir önceki dönemle aynı ma$azalardaki bire bir büyüme. 
%  2016 yılı düzeltilmi" (15 Temmuz darbe giri"imi döneminde Temmuz performansı ve Beyo$lu ma$azalarının performansı çıkarılarak) rakamları   
 ile hazırlanmı"tır. Düzeltilmemi" 2016 bire bir net satı" büyümesi %10,8, i"lem sayısı büyümesi ve sepet büyümesi sırasıyla %6,8 ve %3,7’dir.   
) !"lem adedi, kesilen fatura sayısını ifade etmektedir.
 Not: 2019 yılında bire bir gelirler Türkiye perakende gelirlerinin %91,9’unu olu"turmu"tur.

�!,!0
Büyümesi

(%)

���
�Ø5Ø)!/%�

(%)

2016

2016

%10,8

%3,9ƾ

%22,8

%7,1

%22,5

%9,4

%20,9

%19,6

2017

2017

2018

2018

2019

2019

%14,1ƾ

�È(!)
Ƶ ! %ƿ
Ƶ.0�È�
(%)

2016

%9,9ƾ %14,7 %12,0

2017 2018 2019

1,1%
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Mavi’nin Türkiye’deki toptan satı" operasyonu bayiler, zincir ma$azalar ve corner’lardan olu"an yakla"ık 550 
satı" noktasında gerçekle"mektedir. 2019 yılında Türkiye gelirlerinin %13'ünü olu"turan bu kanallarda, perakende 
ma$azalara benzer ürün seçkisi sunan, kârlı büyüyen, uzun vadeli sözle"meli 67 bayi ile Mavi ürünleri satan 314 
corner ve 173 zincir ma$aza bulunmaktadır. 2019 yılının ikinci yarısından itibaren toptan kanal altında yönetilen 
online i" ortaklıkları, marketplace e-ticaret gelirleri altında izlenmeye ba"lanmı" ve bu i" modeline geçi" ile satı"lar 
büyük bir hız kazanmı"tır.

~550�
satı" 
noktası

173 
zincir 
ma$aza

ćĈ��
bayi 
ma$azası

ăāą��
corner 
ma$azası

�ƵƵ�Ƶ�	ƫ	����ǫ×�×���
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Mavi, global pazarlarda ve Türkiye’de güçlü büyüme potansiyeline sahip direkt e-ticaret kanallarındaki (mavi.com ve 
marketplace’ler) gelirlerini %86 artırmı"tır. Türkiye, Amerika, Kanada, Almanya ve Rusya’da mavi.com e-ticaret sitesi 
ve marketplace’lerde büyüyen e-ticaret gelirleri toplam ciro içinde %5,1’e ve toptan satı" yapılan e-ticaret kanalları 
da dahil edildi$inde online gelirlerin toplam ciro içindeki payı %8,3’e ula"mı"tır. 

2013 yılında faaliyete ba"layan mavi.com Türkiye, mü"teriye direkt satı" yapılan marketplace satı"ları ile birlikte 
önceki yıla göre %89 büyüyerek, Türkiye satı"larının %3,5'ini gerçekle"tirmi"tir. 

Bulundu$u pazarlarda online’daki varlı$ını ve mü"teri deneyimini artırmaya odaklanan "irket; 2019’da Rusya e-ticaret 
sitesini açmı", Almanya’daki e-ticaret fonksiyonunu kendi yönetimine geçirmek üzere çalı"maları hızlandırmı", 
Kuzey Amerika’da online kanalların cironun içindeki etkisini yükseltmi" ve Türkiye’de mobil app üzerinden satı"lara 
ba"lamı"tır. 

Ürün çe"itlili$i anlamında Mavi’nin en büyük ma$azası olarak konumlandırılan mavi.com, sundu$u stil zenginli$i ve 
görsel etkiyle birlikte moda algısını güçlendirmekte ve alı"veri" frekansını artırmakta etkili olmu"tur. 

Mavi, o(ine (ma$aza) ya da online’dan yapılan alı"veri"lerdeki geçi"kenlik ve bütünsellik anlayı"ıyla kesintisiz mü"teri 
deneyimini amaçlamaktadır. !lk günden itibaren o(ine CRM programıyla entegre yönetilmesi, mü"teriye yaratılan 
fayda ve veri zenginli$i açısından mavi.com’u rakiplerinden ayırmaktadır.

ĂĀāĊ���(�* �'%��*(%*!��!(%È)!(!.�

• Click&Collect altyapısı tüm Türkiye'ye yayıldı. Toplam sipari"lerin %5,2’si ma$azalardan teslim alınıyor. 

• 2019 Nisan ayı itibarıyla Mavi mobil uygulaması hayata geçirildi ve App’ten CRM ile entegre online alı"veri"   
 hizmeti verilmeye ba"landı. Henüz bir yıl dolmadan 1 milyon adetlik download adedine ula"ıldı. 

• Online pazarlarda yatırımlara devam edilerek Rusya e-ticaret sitesi açıldı.
 
• E-ticaret altyapılarını en güncel "ekilde tutmak için Türkiye'de Hybris altyapısında en güncel sürüme geçirildi.   
 Almanya ise 2020 Q1 içinde Shopify Plus altyapısına geçirilecek.

%86
global 
konsolide 
online satı" 
büyüme 
oranı

%89
Türkiye 
online satı" 
büyüme 
oranı

ŌĆČā��
global 
konsolide 
online 
gelirlerin 
toplam 
satı"a oranı

ŌăČĆ��
Türkiye’de 
online 
gelirlerin 
toplam 
satı"a oranı

ŌăĀ��
yurtdı"ı 
ülkelerde 
online* 
gelirlerin 
satı"a oranı

*Wholesale online dahil.
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Mavi, 2019 mali yılındaki toplam 9,7 milyon adetlik denim ürünü satı"ının yakla"ık 1,7 milyonunu Amerika Birle"ik 
Devletleri, Kanada, Avrupa ülkeleri, Rusya ve yurtdı"ındaki di$er pazarlarda gerçekle"tirmi"tir. Uluslararası 
da$ıtım a$ında 59 monobrand ma$azası ve mavi.com’un yanı sıra Bloomingdale's, Nordstrom, Lord&Taylor, 
Peek&Cloppenburg, Zappos, Amazon, Simons, David Jones ve Zalando gibi toptancı ve e-ticaret i" ortakları 
bulunmaktadır. Bunların arasında 35 bayi ma$azası ve yakla"ık 5.000 multibrand ma$aza vardır. Super Soft ve Super 
Move denim koleksiyonlarıyla, temel ürün grubunun satı"ını güçlendirmi"tir. Mavi Gold serisi ve premium ürünleriyle 
yüksek marjla kârlı büyüme sa$lamı"tır.

Amerika Birle"ik Devletleri, Kanada, Almanya merkezli Avrupa ülkeleri ve Rusya odaklı sürdürülen uluslararası 
operasyonlar, Mavi’nin temel pazarlarını olu"turur. #irketin bu bölümde incelenen dört temel uluslararası operasyonu 
dı"ında, kalan 15 ülkede 20 monobrand bayi ma$azası ve 32 multibrand ma$aza bulunmaktadır. Ba"ta Ortado$u, 
Kuzey Afrika, Balkan ve Kafkas ülkeleri olmak üzere do$rudan satı" yapılan bu ülkelerin operasyonları tamamen 
toptan satı" kanalı olarak !stanbul merkezinden yönetilmektedir.

34 ülkede 
~5.000
satı"
noktası

59
monobrand
(24
perakende,
35 bayi)

Uluslararası
%30*
online payı 

* Wholesale dahil online.
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1997'de ba"layan Kanada operasyonu, bu ülkeye özel bir ekiple desteklenerek güçlü marka bilinirli$i ve satı" 
performansı göstermi"tir. Mavi’nin Kanada pazarındaki büyüme stratejisi, e-ticaret, kârlı toptan satı" penetrasyonu 
ve ma$azalar aracılı$ıyla perakende a$ının geni"letilmesine odaklıdır. Markanın sahip oldu$u 4 perakende satı" 
ma$azası, 2019’daki toplam Kanada satı"larının %17'sini olu"turmakta ve operasyonun kârlılı$ına olumlu katkıda 
bulunmaktadır.

Toptan satı" kanalı, Kanada operasyonunun a$ırlıklı kanadı olarak öne çıkarken 2019 yılında online, öncelikli büyüme 
alanı olarak dikkat çekmektedir. 

Mavi'nin erkeklere özel premium markası 34 Heritage, Kanada’da üst segmentteki bir jean markası olarak, özel 
ma$azalarda daha yüksek kâr marjıyla satılmaktadır.

Ƶ)!.%'��ǫ%.(!È%'��!2(!0(!.%��,!.�/5+*1

1996 yılında, Mavi'nin Amerika Birle"ik Devletleri’nde ba"layan dı" pazar operasyonu, markaya uluslararası arenada 
benzersiz konum ve kaliteli denim ürünleriyle güçlü bir itibar kazandırmı"tır. 2019’da Mavi, Amerika’daki e-ticaret 
satı" payını %16’dan %21'e yükselmi"tir. Online satı" operasyon ve marka konumlandırmasını güçlü bir ekiple 
destekleyen "irket, bu kanalı büyümede öncelikli alan olarak görmektedir. Mavi'nin erkeklere özel premium markası 
olan 34 Heritage da üst segmentte konumlanmı" bir jean markası olarak özel ma$azalarda daha yüksek kâr marjıyla 
satılmaktadır.

Kanal Satı" Payları

Kanal Satı" Payları

Multibrand 
ma$azalarda 
~1.300 toptan 
satı" noktası

Monobrand
perakende ma$aza
sayısı: 4

Kanada )�2%ċ�+)
ve ăą$!.%0�#!ċ�+)

Toptan satı":

�+. /0.+)Č�
��..5��+/!*Č�
�%)+*/Č��.*!/0Č�
�.'Ě/

%72 Toptan

%17 Perakende

%10 E-ticaret

%79 Toptan

%21 E-ticaret

Multibrand
ma$azalarda
~1.350 toptan
satı" noktası

Toptan satı":
�+. /0.+)Č
ǫ(++)%*# �(!ŏ/Č
�+*��1.Č
�+. Ē��5(+.Č
��0.%�'�
�)!/

Online toptan satı":
�0%0�$ü4Č�Ƶ)�6+*Č�
��,,+/Č
�+. /0.+)
Amerika )�2%ċ�+)Č�
ăą$!.%0�#!ċ�+)
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Mavi’nin 1996 yılından beri sürdürdü$ü Avrupa operasyonu, Almanya merkezli olarak çoklu satı" kanallarına sahiptir. 
Avrupa ülkelerindeki 2019 yılı gelirinin %86'sı toptan satı" kanallarından, %4'ü perakende kanallarından sa$lanmı"tır. 
Mavi Avrupa’da öncelikli büyüme alanını online olarak belirlemi" ve bu kanala yatırım yapma kararıyla birlikte 2019 
yılı sonunda Almanya’daki 9 perakende ma$azasının 8’ini kapatmı"tır. 

�1/5���,!.�/5+*1

2011 yılında kurulan ve ilk monobrand ma$azanın 2013 yılında Moskova'da açıldı$ı Rusya pazarı, Mavi’nin iç pazarda 
edindi$i perakende operasyonları ve bilgi birikimini, hem ürün hem mü"teri yönetimi düzeyinde uyguladı$ı bir 
operasyon alanıdır. Rusya’daki satı" a$ı, Moskova, St. Petersburg ve di$er "ehirlerdeki 19 monobrand perakende 
ma$aza ve 15 bayi ma$azasından olu"maktadır. Mavi’nin online kanallarda büyüme stratejisiyle paralel olarak, 
2019’da Rusya pazarı için e-ticaret sitesi faaliyete geçmi"tir.

Multibrand 
ma$azalarda 
~1.650 toptan satı" 
noktası

Monobrand
perakende ma$aza 
sayısı: 1

Almanya )�2%ċ�+)

Toptan satı":
ǫ.!1*%*#!.Č�
��1"$+ûČ���./0� 0Č�
�*+.Č��!!'Ē
ƫ(+,,!*�1.#Č�
�!û!./

Online toptan satı":
Ƶ)�6+*Č���(�* +Č�
Ƶ�+10��+1Č��00+

%86 Toptan

%4 Perakende

%10 E-ticaret

Kanal Satı" Payları

Multibrand 
ma$azalarda 139�
toptan satı" 
noktası

Monobrand 
perakende
ma$aza
sayısı:�āĊ

Bayi ma$aza 
sayısı: 15

%71 Perakende

%1 E-ticaret

%28 Toptan

Kanal Satı" Payları
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Türkiye’nin en sevilen ve jean dendi$inde ilk akla gelen markası olan Mavi, özellikle modayı yakından takip eden 
25-34 ya" arası genç yeti"kinlerin algısında benzersiz bir marka olarak konumlanmaktadır. Yıllar boyunca markasına 
yaptı$ı yatırım ve özellikle Kıvanç Tatlıtu$, Serenay Sarıkaya, Adriana Lima, Sara Sampaio, Barbara Palvin, Lucky Blue 
Smith, Elsa Hosk, Jordan Barrett ve Romee Strijd gibi ünlülerle gerçekle"tirdi$i reklam kampanyaları etkili sonuçlar 
getirmi"tir. Bu i"birlikleri aynı zamanda markaya sosyal medyada 3,3 milyon global takipçi ve dijital platformlarda 
güçlü etkile"im sa$lamaktadır. 

Markanın ileti"im çalı"malarında mü"teri verileri ve ürün stratejisi belirleyici olurken, sınıfının en iyisi olarak 
de$erlendirilen mü"teri sadakat programı Kartu"’un 8,2 milyon üyesi bulunmaktadır. Kartu", Türkiye'deki perakende 
i"lemlerin büyük kısmında kullanılan ve son iki yıldır yakla"ık 5,8 milyon üyesi aktif olan bir kart ve mobil uygulamadır. 

Özellikle genç mü"terileriyle etkin ve sadık ili"kiler kurarak ürün ve marka ileti"imi yapan Mavi’nin Türkiye'deki 
mü"terilerinin %51’i 35 ya" altındadır. Mavi, 2019 yılında da %62’si 35 ya" altı olan 1,2 milyon yeni mü"teri kazanmı"tır.

×Ç�������Ƶ��	
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• Üründen hizmet anlayı"ına, pazarlamadan ileti"ime kadar, insana dokundu$u her alanda oda$ına üstün   
 kalite anlayı"ını koyarak mü"terisinin güvenini her zaman güçlü tutan marka duru"u. 

• Kadınların, erkeklerin ve her ya"ın sevgisini kazanan benzersiz marka konumu. 

• Markanın imajını destekleyen yüksek etki alanına sahip ünlü yüzlerle süreklilik sa$layan ba"arılı sezon ileti"imleri. 

• Marka ileti"im gücü, ürün stratejisi ve kalite algısıyla ba$lantılı fiyat alabilme ve segment geni"letme yetkinli$i.

• CRM bilgisini etkin mü"teri stratejisine dönü"türen kampanya ve ileti"im planı. Mevcut mü"teri frekansı ve yeni   
 mü"teri kazanımıyla artan trafik. 

�ƵƵ�	��������Ƶ��ƵÇƵ�Ƶ��
�Ƶ����Ƶ��	���Ƶ�Ƶ��Ƶ�	�

• Global trendler, tüketici içgörüleri ve mü"teri datası ile sürekli yenilenen yaratıcı marka ve ürün stratejileri

• Özüne sadık kalarak her an güncellenen marka görüntüsü. 

• Markanın de$erlerini yeni jenerasyonun de$erleriyle ve Mavi ile özde"le"en samimi bir dil ile zenginle"tiren   
 ileti"im çalı"maları.
 
• Dijitalde mü"terisine dokundu$u mavi.com, Mavi app, sosyal medya kanallarının deneyimini her an geli"tiren   
 yenilikler. 

���Ƶ����������ǫƵ��Ƶ��Ƶ������Ç���

• Global mü"teri a$ını kapsayan Perfect Fit stratejisi. 

• Modanın öncü yüzleriyle global imaj kampanyaları. Ünlülerin tercihi. 

• Ürün inovasyonlarıyla markayı farklıla"tıran yaratıcı i"birlikleri ve sürdürülebilir ürün ve projelerle güçlenen   
 marka ileti"imi.

• Global online payının büyümesini destekleyen mü"teri, ürün ve ileti"im stratejisi.
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Markanın ileti"im çalı"malarında mü"teri verileri ve ürün stratejisi belirleyici olurken, sınıfının en iyisi olarak 
de$erlendirilen mü"teri sadakat programı Kartu"’un 8,2 milyon üyesi bulunmaktadır. Kartu", Türkiye'deki perakende 
i"lemlerin büyük kısmında kullanılan ve son iki yıldır yakla"ık 5,8 milyon üyesi aktif olan bir kart ve 1 milyona yakın 
indirilmi" bir mobil uygulamadır. 

Özellikle genç mü"terileriyle etkin ve sadık ili"kiler kurarak ürün ve marka ileti"imi yapan Mavi’nin Türkiye'deki 
mü"terilerinin %51'i 35 ya" altındadır. Mavi, 2019 yılında da %62’si 35 ya" altı olan 1,2 milyon yeni mü"teri kazanmı"tır. 

Mü"teri verileri, 2007’den beri sınıfının en iyi mü"teri sadakat programı olarak kabul gören Kartu" aracılı$ıyla Mavi’nin 
marka stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Kartu" kartla yapılan alı"veri"ler, perakende gelirlerinin %82'sini 
kapsamaktadır ve pazarlama ekibinin mü"teri verileri ve içgörülerini derinlikli analiz etmesini sa$lamaktadır.

Mavi, CRM verilerini etkin bir "ekilde kullanarak mü"terilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun fırsat ve avantajları 
geli"tirmekte; mü"teri frekansını, sepet tutarını ve ya"am boyu de$erini artırmaya yönelik ki"iselle"tirilmi" kampanya 
ve ileti"imler yürütmektedir. Etkin CRM analizleri marka ve ürün stratejilerine yön vermektedir. Mü"teri içgörüsünden 
yola çıkarak ve teknolojiyi en iyi "ekilde kullanarak yenilikçi ürünlere odaklanan Mavi için CRM verileri, mü"teri 
profilleri ve ürün e"le"mesindeki güçlerini ve potansiyel alanlarını belirlemede yol göstererek yeni ürün geli"tirme 
sürecinde büyük ayrıcalıklar sa$lamaktadır.

�!*`�
!*!.�/5+*(����6(��ǫØ5Ø)!

ĉČĂ�)%(5+* 
mü"teri sadakat 
programı Kartu"
üye sayısı
perakende 
gelirlerinin
ŌĉĂŏ/%

ĆČĉ�)%(5+*��
aktif
üye sayısı

ŌĆā�
35 ya" altı
mevcut 
mü"teri

āČĂ�)%(5+*�
Kartu"
2019 yılı
yeni üyeleri

%62
35 ya" altı
yeni mü"teri
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Mavi Yaz
��2�*`���0(�01|

Mavi Yaz
�!.!*�5���.�'�5�

Mavi Black Pro
��2�*`���0(�01|

Mavi Benim
�!.!*�5���.�'�5�

Mavi All Blue
�!.!*�5���.�'�5��
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Mavi'nin pazarlama ileti"imi stratejisi, pazarlama kanalları ve faaliyet gösterdi$i ülkeler genelinde marka bilinirli$ini 
artırmanın yanında, markanın mü"teri kitleleri ve pazar bile"enleriyle yakınla"masını sa$lamaya da odaklanmaktadır. 
Markanın denimdeki liderlik konumunu vurgulayan genel söylemi, güçlü fi yatlandırma ve ürün farklıla"ması 
sa$lamakta, dönemsel kampanyalar ölçülebilir satı" artı"ı getirmektedir. Farklı kanallardan yürütülen 360 derece 
ileti"im faaliyeti, büyümenin itici güçlerindendir. Pazarlama ileti"iminde Türkiye’nin en etkili iki yıldızı olan Serenay 
Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtu$’un marka yüzleri olması, mü"teriye hızlı mesaj ileterek yüksek farkındalık yaratmayı 
sa$lamı"tır. 

Serenay x Mavi Icon koleksiyonu ile pazara sundu$umuz ikonik, trendy ve "ık ürünler üçüncü sezonunda etkisini 
daha da artırmı"tır. Mavi, kadınlar üzerinde yapılan ara"tırmalara göre, ilk akla gelen moda markaları arasında 6 puan 
yükselmi"tir. 

FW19’da Kıvanç Tatlıtu$ ile birlikte lanse edilen Mavi Black Pro koleksiyonu; modayı takip eden, cesur ve iddialı 
giyinmeyi seven erkek mü"terinin dikkatini çekmi" ve yeni mü"teri kazanımında etkili olmu"tur. Performans, stil, 
premium ve üstün teknolojik özelliklerle tasarlanan koleksiyonun ardından yapılan ara"tırmalarda; erkekler nezdinde 
Mavi’nin moda algısının 11 puan arttı$ı görülmü"tür.

Ayrıca Mavi bu sene sürdürülebilirlik dönü"ümünü ba"latmaya öncelik vermi" ve bu kapsamda ileti"imini 
gerçekle"tirdi$i All Blue stratejisi ve do$aya saygılı All Blue koleksiyonu mü"terinin büyük be$enisini kazanmı"tır. 

Televizyon, dijital medya, PR, açık hava, satı" noktası ve çe"itli online platformların kullanıldı$ı medya planlamasıyla 
her yıl eri"im rekorları kıran Mavi, 2019 yılında da iç pazarda dört reklam kampanyası yapmı"tır. Her birinde 40 
milyonu a"kın televizyon eri"imi ve dijitalde 20 milyondan fazla izlenme elde etmi"tir. Bu kampanyalar için özel 
davetlilerin katıldı$ı ve medyada geni" yer alan basın toplantıları ve etkinlikler düzenlenmi"tir. Sosyal medyada da en 
az reklam fi lmleri kadar ses getiren ve her biri 35-50 milyonun üzerinde görüntülenmeye ula"an sezon lansmanlarıyla 
Mavi her zaman oldu$u gibi 2019’de de en çok konu"ulan markaların ba"ında yer almı"tır. 

Mavi’nin dijitalle"me vizyonuna paralel olarak, 2019 yılında sosyal mecralardaki sürdürülebilir ileti"imle globalde %39’u 
24 ya" altındaki 3,3 milyon takipçiyle etkile"ime geçilmi", iç pazarda ise 266 milyon dijital medya görüntülenmesine 
ula"ılmı"tır. Sosyal medyada olumlu yorum oranı ise %94 olmu"tur. Güçlü infl uencer ileti"imi ile sevilen televizyon 
dizilerindeki karakterlerin Mavi giymesi gibi i"birlikleri ve ürün ileti"imleri, farklı ya" grubu ve hayat tarzına sahip 
kitlelere ula"ılmasını sa$lamı"tır. 
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Mavi, 20 yıldır destekçisi oldu$u Babylon’un 7 yıldır gerçekle"tirdi$i ve 12 bin ki"inin katıldı$ı Babylon Soundgarden 
Festivali’nin 2019 yılında da sponsoru oldu. 

ĂāĂ��$+0+#.�,$5��!/0%2�(�ĥ�ă�ġ�āĂ��5�/�ĂĀāĊ

Kültür, sanat ve tasarıma deste$ini sürdüren Mavi, 212 Photography Festival kapsamında yer alan Türkiye Moda 
Foto$rafçılı$ı Sergisi’nin sponsorlu$unu üstlendi. 

	* %#+��1.0(!/�ĥ�Ăĉ��!))16�Ģ�ā�Ƶ|1/0+/�ĂĀāĊ�

Mavi, 2014 yılından bu yana Ekolojik Ara"tırmalar Derne$i’nin çalı"malarına destek vererek Indigo Turtles projesiyle 
nesli tükenmekte olan deniz kaplumba$alarını koruma altına almaya devam etmektedir. Deniz kaplumba$alarının 
Akdeniz bölgesindeki en büyük yuvalama alanı olan Belek’te sürdürülen çalı"malarda kurulan gönüllü kamplarına 
Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce üniversitelinin yanı sıra Mavi çalı"anları, mü"terileri, bursiyerleri ve 
takipçileri de katıldı. 

Mavi bu !lkbahar – Yaz döneminde, hem kampa gönüllü sayısını hem de kurtarılan kaplumba$aları artırmak üzere 
etkin çalı"malar düzenledi. Üniversitelerde düzenli$i konferansların yanı sıra Türkiye’den ve Amerika’dan davet 
etti$i influencer’lar ve basın mensuplarıyla Indigo Turtles kampına ili"kin farkındalı$ı artırdı. Etkin ileti"im çalı"maları 
sonucundaki 1600 içerik ve 182 haber çıkı"ıyla 21 milyonu a"an dijital eri"im, 300 bine yakın etkile"im elde edildi. 
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Mavi, çalı"anları ve mü"terileri tarafından sevilen bir marka ve saygın bir i" orta$ı olarak 

sahip oldu$u de$erlerle uyumlu bir çalı"ma ortamı yaratmı"tır. Geli"ime açık "irket 

kültürü, çalı"anlarına kariyer fırsatları sunmakta ve aidiyet duygusu yaratmaktadır. 

Markanın temsil etti$i ve yaptı$ı her faaliyetin temelinde kurumsal ilkeler ve etik kurallar 

bulunmaktadır.

%/5+*

• Mü"terisine yakın, jean odaklı bir moda markası olmak.

• Markayı yansıtan her noktada tüketiciye yeni bir deneyim ya"atmak.

• Ürün kalitesinde tutkulu, tasarımda yenilikçi olmak.

• Ürün mükemmelli$i, dijital dünyanın gerekleri ve perakende ma$azacılık 

deneyiminde öncü bir "irket olmak.

• Çalışanların güven duyduğu, müşterilerin gönül bağı kurduğu, iş ortaklarının kalıcı 

olduğu kurum kültürünü sahiplenmek.

�%65+*

• Jean odaklı bir moda markası olarak bulundu$u her pazarın lideri olmak.

���������������
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Mavi çalı"anlarına, mü"terilerine ve tüm payda"larına dokundu$u her noktada kalite sunar. 

• Mavi için en önemli de$er insandır; sahip oldu$u insan kaynakları ve hizmet verdi$i   
 mü"terileridir.

• Mavi markalı ürünlerin kalitesi segmentinin en iyi düzeyindedir.

• Mavi kalite düzeyini hizmet verdi$i her alana yansıtır. 

• Mavi’yi yansıtan her ileti"im faaliyeti marka de$erleriyle tutarlıdır ve kalite devamlılı$ını  
 gözetir.

�×����������

• !nsan odaklılık ve dürüstlük Mavi’nin marka kimli$indeki öncelikli de$erlerdir. 

• Mavi verdi$i sözü yerine getirir; planları tutarlı, faaliyetleri istikrarlıdır.

• Mavi yönetimi aldı$ı kararların arkasında durur.

��������

• Mavi bulundu$u her alanda liderlik sorumluluklarının bilincinde hareket eder. 

• Mavi üretici köklerinden aldı$ı güçle denimin gerçek uzmanıdır. 

• Mavi kendisi için belirledi$i standartlarla her zaman pazarının en iyisi olmayı hedefler ve  
 inovasyon becerisiyle ilham kayna$ı olarak pazarı yönlendirir.

• Mavi faaliyet gösterdi$i pazarları derinlemesine analiz ederek her mü"terisine seslenen  
 ürün ve hizmetler tasarlayıp sunar.

�Ƶ�����

• Mavi herkesin kendinden bir "ey bulabilece$i ve kendini ait hissedebildi$i bir markadır.

• Mavi’nin yarattı$ı Perfect Fit kavramı, herkesin kendine yatı"tıraca$ı ve rahat edece$i bir  
 Mavi ürünü oldu$unun ifadesidir.

• Mavi eri"ilebilir, hakiki, do$al, sıcak ve olumlu de$erler yansıtan bir markadır.

�������{�����
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Mavi her mü"terisiyle sevgi ba$ı kurar ve mü"teri sadakatinin bu yolla sa$landı$ını bilerek 
kurdu$u ili"kilerin sa$lıklı yürümesi için çok titiz davranır. Mü"terisiyle kurdu$u duygusal 
ba$, “En Mutlu Mavi Mü"terisi” ilkesinin ayrılmaz parçasıdır. 

���Ƶ�����

Jean’in ruhundaki gençlik ve yaratıcılıktan beslenerek kendini sürekli güncelleyen Mavi, 
insanlara farklı bakı" açıları kazandırmak, hayatlarına de$er ve yenilik katmak için çalı"ır; 
ilham verici olmayı en önemli kazanımlardan biri olarak görür.
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Mavi her zaman güncel, yeniklere uyum sa$layan ve bugünü yansıtan bir marka olmak 
için sürekli zamanın ruhunu koklar, farklılıklara saygı duyarak gelece$i önceden algılayıp 
yenilikleri içselle"tirir.
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Mavi insana, do$aya, çevresine, bulundu$u ekosisteme ve küresel dengelere kar"ı 
duyarlıdır. Sahip oldu$u sorumlulukla bu bilinci topluma yayma ve gözlemle yetinmeyip 
aksiyon alma odaklı davranır.
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DÜNYA ÇAPINDA MAV! ÇALI#ANLARININ SAYISI

4.086

•

MAV! GENEL MERKEZ ÇALI#ANLARININ SAYISI

 727

•

MA*AZALARDAK! ÇALI#ANLARIN SAYISI

3.359

•

MAV! ÇALI#ANLARI

ĂċĂĀĊ�KADIN, 1.877 ERKEK

•

MAV! ÇALI#ANLARININ YA# ORTALAMASI

26
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Mavi’nin kurum içi e$itime yakla"ımı, temel e$itimlerden ki"iselle"tirilmi", hedefe odaklı e$itim programlarına 
evrilmi" ve 2015 yılında dokuz Go grubundan olu"an bir atölye çalı"maları serisi ba"latılmı"tır. Yöneticilerin katılımıyla 
ba"layan toplantılar, müdürleri içeren çok i"levli ve çözüm odaklı proje grup toplantılarına dönü"türülmü" ve "irketin 
tüm departmanlarını kapsar hale getirilmi"tir. 2019 yılında bu atölye çalı"ma konulara göre derinle"tirilerek, 23 gruba 
çıkarılmı"tır. GoMutluMaviMü"terisi, GoYouthJeans, GoYouthWoman, GoYouthAccessories, GoSocialCompliance, 
GoRetaile+cency, GoB-C, GoWholesale, GoOnlineDigital, GoStockTurnover, GoMarkdown, GoProductCosting, 
GoSavingCash, GoYouth, GoSystems-FinanceReporting, GoSystems-BI, GoSystems-Product/Master, GoSystems-
Retail, GoInternational, GoSystems, GoTalent ba"lıklı toplantılarda çe"itli alanlardan uzmanlar da birikimlerini 
aktarmaktadır.

#irket içi ileti"imi kuvvetlendirmek, çalı"anların i" ve özel ya"antıları arasında denge kurabilmelerini sa$lamak, 
kendilerine zaman ayırmalarının yolunu açmak ve hobilerine destek olmak amacıyla da GoSocial çatısı altında sosyal 
kulüpler kurulmu"tur. Kulüpler deneyimli e$itmenler e"li$inde foto$rafçılık, yelken, kürek, yoga, resim ve el sanatları 
gibi alanlarda çalı"malar sürdürmektedir.

�2%Ě(%�+()�'

• Her bir üyenin bir di$erine saygı duydu$u bir ortamda çalı"ıyor olmanın ayrıcalı$ını hissedip, 4 bine yakın   
 nüfuslu bu yapıya katkıda bulunmak;

• Ki"ili$inin ve becerilerinin en iyi de$erlendirildi$i, kar"ılı$ını buldu$u ve takdir gördü$ü bir ortamda    
 bulunmak;

• Sektöründe lider olan bir markanın üstlendi$i misyon ve sorumlulukları payla"mak, benimsemek ve    
 sürdürmekte samimi olmak;

• Her gün dünyanın her yerindeki insanlara iyi bir "eyler sunmak için çalı"ıyor olma bilinci kazanmak;

• !"ini tutkuyla yapmak ve global Mavi ailesinin dünya üzerinde ili"kide bulundu$u milyonlarca insanın    
 beklentilerini önemsemek;

• !"iyle ilgili her geli"meyi takip etmek, yeniliklere açık olmak ve mesleki dinamizmi hiç kaybetmemek demektir.
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#irket, kapsayıcılık, farklılıklara saygı ve kaynakların sorumlu kullanımı konusundaki kararlılı$ını tüm çalı"anlarının ortak 
hedefi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Toplum için sürdürülebilir fayda yaratmayı hedefleyen Mavi, gençlerden 
ilham alan sosyal sorumluluk giri"imleriyle gençleri güçlendirmektedir. Markanın amacı, sosyal programlar aracılı$ıyla 
de$er yaratmak ve pozitif de$i"ime "irketin tümünü katmaktır. 
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Mavi, Ekolojik Ara"tırmalar Derne$i’nin (EKAD) çalı"malarına Indigo Turtles projesiyle destek vererek, nesli 
tükenmekte olan deniz kaplumba$alarını koruma altına almaktadır. Proje kapsamında, 110 milyon yıldır Akdeniz 
faunasında ya"ayan caretta caretta türünün devamlılı$ı sa$lanmaktadır. Akdeniz bölgesindeki en büyük yuvalama 
alanı olan Belek’te çalı"malarını sürdüren EKAD, son 21 yılda 800 binden fazla caretta carettanın denize ula"masına 
yardımcı olmu"tur. Birçok zorlukla kar"ı kar"ıya kalan yavru kaplumba$aların yalnızca %40’ı suya ula"abilip her 
bin yavrudan sadece biri hayatta kalabildi$inden, Indigo Turtles projesi, deniz kaplumba$alarının hayatta kalma 
mücadelesini desteklemenin ve gönüllülü$ün önemi konusunda farkındalık yaratmaktadır. Gönüllülerin kurdu$u 
kamplar sayesinde kaplumba$a yumurtaları dı" faktörlerden korunmakta, yavruların denize ula"ması sa$lanmaktadır. 
Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce üniversitelinin yanı sıra Mavi çalı"anları, mü"terileri, bursiyerleri ve 
takipçileri de projede gönüllü olarak yer almaktadır. Geçti$imiz yıl Mavi’nin marka yüzü Kıvanç Tatlıtu$ da kampa 
katılarak, genç gönüllülerle birlikte deniz kaplumba$alarının mucizevi ya"am mücadelesine tanıklık etmi", onun da 
deste$iyle proje çok daha geni" kitlelere ula"arak, büyük farkındalık yaratmı"tır.

Türkiye, Amerika, Kanada ve Almanya’da da satı"a sunulan Indigo Turtles ti"örtleriyle EKAD’ı destekleyen Mavi, 
do$aya duyarlı gençlerle el ele, Akdeniz’e hayat vermektedir.

đ� �2%�ǫ1./��+*1�

Mavi’nin 25. yıl kutlamaları kapsamında ba"layan Mavi Burs Fonu, 2019-2020 döneminde Türk E$itim Vakfı aracılı$ıyla 
29 kız ö$renciye burs vermi"tir. Her yıl daha fazla gencin e$itimine katkıda bulunmayı hedefleyen proje, Mavi ailesinin 
katkılarıyla büyümekte ve kapsamı geni"lemektedir.

Kısıtlı e$itim imkânlarıyla üniversiteye hazırlanarak, yerle"tirme sınavında en üst %1'lik dilim içinde oldu$u halde 
Koç Üniversitesi’nde burslu e$itim görme hakkı elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunan Anadolu 
Bursiyerleri Programı kapsamında, bir kız ö$renciye e$itim deste$i verilmi"tir. 
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27 ki"iden olu"an Mavi ko"u takımı, 3 Kasım 2019’da Vodafone !stanbul Maratonu’nda Tema Vakfı’nın “A$aç Karde"li$i” 
projesi için iyilik pe"inde ko"mu"tur. Takım, 228 ba$ı"çıdan toplam 17.143 TL ba$ı" toplayarak 171 çocu$un Edirne’deki 
Adım Adım Çocuklar Hatıra Ormanı’nda kendi fidanlarını yeti"tirmelerini sa$lamı"tır.

đ� ����Ģ��+|��*�Ø(!.%

Mavi, WWF’in Su Melekleri, Gıda Sava"çıları, Yaban Hayat Koruyucuları ve Plastik Avcıları olmak üzere 4 ana 
modülden olu"an Do$a Öncüleri programına destek olarak, gençlerin kendi do$a koruma projelerini hayata 
geçirmelerine olanak sunmu"tur.
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Türkiye’nin öncü jean ve hazır giyim markası olan Mavi, yeni dönem stratejisini “kaliteyle sürdürülebilir büyüme” 
üzerine kurmu"tur. Sektördeki liderlik vizyonunu sürdürülebilirlik alanına da ta"ımayı hedefleyen "irket 2019 yılında 
bir sürdürülebilirlik dönü"ümü ba"latmı"tır. 

Tekstil sektörü iklim de$i"ikli$i, teknoloji ve dijitalle"me, de$i"en tüketici davranı"ları, kısıtlı do$al kaynaklar gibi 
küresel trendlerin etkisinde dönü"mektedir. Mavi, de$i"en bu ko"ullara uyum sa$lamak ve sürdürülebilirlik liderleri 
arasında yer almak için stratejik adımlar atmaktadır. 

!lk olarak, Mavi’nin sürdürülebilirlik alanında odaklanaca$ı öncelikli konular, AA1000 Payda" Katılım Standardı'na 
uygun "ekilde katılımcı bir payda" analizi süreciyle tespit edilmi"tir. Mavi çalı"anları ile bayiler, analistler, yatırımcılar, 
finansal kurulu"lar, i" ortakları, tedarikçilerin de aralarında bulundu$u farklı dı" payda"ların görü"leri alınmı"tır. 
Bayilerin görü"leri odak grup çalı"masıyla elde edilirken, di$er payda"lara online soru formuyla ula"ılmı"tır. Dı" 
trendler arasında Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladı$ı küresel riskler, Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları 
Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board-SASB)* sektöre özel hazırladı$ı öncelikli konular, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi içerikler yer almaktadır. 

#irketin stratejisi ve hedefleri üst yönetim ile yapılan bire bir görü"meler ile sonucu belirlenmi"tir. Buna ek olarak 
SASB’nin her konuyu farklı etkiler ve fırsatlar bakımından ele almaya imkân veren etki analizi metodolojisi 
kullanılmı"tır. Önceliklendirme analizi sonucunda çok yüksek öncelikli ve yüksek öncelikli konular ortaya çıkarılmı"tır.

�_��Ƶ��ƵÇ�Ƶ�

�	Ç��Ƶ��ƵÇ�Ƶ�

_Ƶ�	ÇƵ��Ƶ�

×��������

ǫƵ�����

_Ƶ�	ÇƵ��Ƶ�

���Ě�Ƶ�

�Ç����Ƶ��Ƶ�	

���Ƶ��Ƶ��������Ç�Ƶ�

���Ƶ���_����

Ƶ�Ƶ�����Ē��Ƶ�	�	ƫ	�Ƶ�

×������������

���Ƶ

���	���Ƶ����

ǫ����ǫ�����×Ç����

��Ƶ�������_Ƶ�	ÇƵ�	

���	���Ƶ�����

�����Ƶ�×���Ƶ�ƵƵ�	

�Ƶ��ƵÇ����ǫ� �Ƶ��ƵÇ�Ƶ� ����

�×��×�×��ǫ�������
�Ƶ��ƵÇ		



SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K YAKLA#IMI 9998 SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K YAKLA#IMI

�ƫ������������Ƶ�����

Mavi’nin gerçekle"tirdi$i önceliklendirme analizi çalı"ması gelecek stratejisine temel olu"turacaktır. #irket 2020 
yılı içinde, tekstil sektörünü etkileyen küresel trendlere yanıt veren ve Birle"mi" Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na katkı sa$layan bir sürdürülebilirlik stratejisi geli"tirmek ve bu stratejiyi hayata geçirmesini sa$layacak 
akıllı hedefler belirlemek üzere çalı"malarına devam etmektedir.

_+'��Ø'/!'�*�!(%'(%�

1 Su ve atık su

2 Mü"teri memnuniyeti

3 Ar-Ge ve inovasyon

4 Hammadde yönetimi

5 Marka itibarı

6 !nsan hakları ve adil

 çalı"ma ko"ulları

7 !klim de$i"ikli$i ve enerji

8 Atıklar

9 Dijitalle"me ve mü"teri

 deneyimi

10 Kimyasal yönetimi
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11 Yetenek yönetimi

12 Tedarik zinciri yönetimi

13 Sürdürülebilir ürünler

14 Kadının güçlenmesi

15 Döngüsel ekonomi

16 !" eti$i

17 Çalı"an ba$lılı$ı ve

 memnuniyeti

18 Risk yönetimi
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19 Veri gizlili$i ve güvenli$i

20 !" sa$lı$ı ve güvenli$i

21 Kurumsal yönetim

22 Gençlerin güçlenmesi

23 Fırsat e"itli$i ve çe"itlilik

24 Sektörel sürdürülebilirlik

dönü"ümü

25 Giri"imcilik

26 Biyoçe"itlilik

27 Toplumsal yatırım

programları

Payda"lar
için

önemi

Mavi
için

önemi
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Mavi’nin yıllar içinde olu"turdu$u insana ve çevreye saygılı, sorumlu ve kârlı i" modeli, "e'af yönetim ilkeleriyle 
"ekillenmektedir. Mü"teri talep ve ihtiyaçlarını karar alma sürecinin merkezinde tutmak, kaliteden ödün vermemek, 
dünya standartlarında mükemmel ürün ve hizmet anlayı"ıyla mü"teri mutlulu$unu hep daha yukarılara ta"ıyarak ''En 
Mutlu Mavi Mü"terileri''ni yaratmak bunların ba"ında gelmektedir. 

Mü"terisine yakın, ürün kalitesinde tutkulu, çalı"anların ba$lılık duydu$u, tüketicilerin güvendi$i, i" ortaklarıyla kalıcı 
ili"kiler sürdürdü$ü bir kurum kültürünü sahiplenen Mavi, faaliyetlerini "e'aflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik 
ilkeleri ve sürdürülebilir i" modelinden hareketle yürütmektedir. 15 Haziran 2017 tarihinde halka açılarak hisseleri 
Borsa !stanbul’da i"lem görmeye ba"layan "irket, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebli$i kapsamında zorunlu olan tüm 
kurumsal yönetim ilkelerini süreçlerine hızla adapte etmi", zorunlu olmayan ilkelere azami uyum sa$lamak için de 
yo$un çalı"malar yürütmeye ba"lamı"tır. 

Mavi dünya standartlarında ve denim odaklı bir lifestyle markası olarak, bulundu$u her pazarda liderlik vizyonunu; 
mü"teriler, çalı"anlar, hissedarlar, tedarikçiler, yatırımcılar, STK’lar, medya, üniversiteler, finans kurulu"ları ve kamu 
kurumları dahil olmak üzere tüm payda"larıyla diyalog içinde ve birlikte geli"erek gerçekle"tirece$ine inanmaktadır. 
Faaliyet gösterdi$i ülkenin, sektörün ve toplumun geli"imine katkı sa$lamaya önem veren Mavi, Birle"mi" Markalar 
Derne$i, Etik ve !tibar Derne$i, Türkiye Yatırımcı !li"kileri Derne$i ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derne$i üyesidir. 

Bununla birlikte, sorumlu ve "e'af yönetim anlayı"ı do$rultusunda "irketin sosyal ve çevresel performansı Yönetim 
Kurulu tarafından gözetilmektedir. Çevresel ve sosyal etkiler, tedarikçiler ile "irket genel merkezi ve perakende 
ma$azaları olmak üzere iki ana grupta sınıflandırılmaktadır. Tedarikçilerle ilgili ili"kiler ve gözetim global tedarik 
zinciri direktörünün, genel merkez ve ma$azaların çevresel ve sosyal uyum performansı ise global insan kaynakları 
direktörünün sorumlulu$undadır. 

�È��0%|%

Mavi tüketicinin güven duydu$u bir marka, tedarikçilerin saygın i" orta$ı, çalı"anları için ilerlemeye açık bir kariyer 
sunan, yüksek aidiyet hissi ve ba$lılık yaratan bir kurumdur. #irketin sahip oldu$u bu niteliklerin kayna$ında tüm i" 
uygulamalarında benimsenen ilkeler bütünü bulunmaktadır. Kurulu"tan bu yana ödün vermeden uygulanan dürüstlük, 
adil davranma, yasalara ve etik kurallara tam uyum, bu kurumsal kültürün devamlılı$ını sa$layan ilkelerin ba"ında 
gelmektedir. Mavi çatısı altında çalı"mak, her "art ve ko"ulda profesyonel ve dürüst davranmayı, ki"isel itibarı marka 
ve kurumsal yapınınkinden ayrı tutmadan kollamayı gerektirmektedir. Dolayısıyla her Mavi çalı"anından tüm canlılara 
ve çevreye saygılı olması, sosyal sorumluluk bilincinden kopmaması ve kurumsal eti$i tüm boyutlarıyla içselle"tirmesi 
beklenmektedir. Mavi’nin sahip oldu$u marka imajı, çalı"anlarının ona zarar verecek ya da itibarını zedeleyecek her 
davranı"tan kaçınarak marka çıkarlarını ki"isel çıkarların üstünde tutmasıyla korunmaktadır. Etik kurallar, Mavi’de Biz 
ve !lkelerimiz kitapçı$ında düzenlenmi" ve "irket kurumsal internet sitesi ve intranet’inde (Mavileti"im) tüm menfaat 
sahiplerine duyurulmu"tur. Mavi’de Biz ve !lkelerimiz, "irketin etik anlayı"ını çalı"anların benimsemesini ve etik kurallar 
ve prosedürlere çalı"anların uymasını sa$lamayı hedeflemektedir. Marka çıkarlarını koruma, "irket varlıklarını koruma, 
gizlilik ve bilgi güvenli$i, ayrımcılık yapılmaması ve rü"vet ve yolsuzlukla mücadele gibi temel alanları düzenleyen 
ilkeler, çalı"anlar ve yöneticilerin uymak zorunda oldu$u sorumlulukları belirlemektedir. 

�2%Ě !�ǫ%6�2!��('!(!.%)%6Ě!��1.� �*�1(�È��%(%./%*%6ċ�

Mavi çalı"anları i"yerinde etik olmayan bir davranı"la kar"ıla"tı$ında, "irket dı"ından ve yurtdı"ından 0850 288 70 00 
numaralı telefon ve "irket içinden 2677 dahili üzerinden “Etik Hat” aracılı$ıyla kimlik bilgilerini vermeden "ikâyetlerini 
anonim olarak iletebilmektedir. Bildirimler etik@mavi.com e-posta adresine de gönderilebilmektedir.

Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları kapsamında etik kuralların ihlali ile ilgili "ikâyet prosedürü mevcuttur. Kuralların 

http://www.mavicompany.com/i/assets/documents/mavi-de-biz-ve-ilkelerimiz.pdf


SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K YAKLA#IMI 101100 SÜRDÜRÜLEB!L!RL!K YAKLA#IMI

SU
ST
A
IN

ihlali hakkındaki "ikâyetler veya ihbarlar, istenirse isim vermeye gerek kalmadan her zaman compliance@mavi.com 
e-posta adresine iletilebilmektedir. Ayrıca, mü"teriler mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan i"lemleri telefon
ya da e-posta ile payla"abilmektedir.
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Etik kuralların ihlaline dair "ikâyet ve bildirimleri soru"turma ve çözümlemekten sorumlu birim, üç asil ve iki yedek 
üyeden olu"an Etik Kurul’dur. Etik Kurul ba"kan ve üyeleri ba$lı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum içi hiyerar"iden 
ba$ımsız ve kimseden etkilenmeden hareket etmektedir. Kurula hiçbir baskı yapılamamakta ve alınan kararlar 
derhal uygulamaya koyulmaktadır. 2019 yılında Etik Hat’a 46 bildirim gelmi" olup, Etik Kurul tarafından tüm ça$rılar 
hakkında inceleme yapılmı" ve %87’si çözüme kavu"turulmu"tur.
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Mavi, rü"vet ve yolsuzlu$un hiçbir türüne tolerans göstermemektedir. Rü"vet ve yolsuzluk konusundaki "irket 
politikasını belirleyen Rü"vet ve Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü hazırlanmı" ve "irketin kurumsal internet sitesi 
ve intranetinde (Mavileti"im) tüm menfaat sahiplerine duyurulacaktır. Bu prosedürle, faaliyet gösterilen tüm 
ülkelerdeki rü"vet ve yolsuzluk kar"ıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyulması 
hedefl enmi"tir. Prosedür, Yönetim Kurulu üyeleri, Mavi'nin Türkiye'deki ve yurtdı"ındaki "irketleri, yöneticileri ve 
çalı"anlarının yanı sıra mal ve hizmet aldı$ı fi rmaları ve çalı"anlarını, Mavi bayilerini ve danı"manlar, avukatlar, dı" 
denetçiler de dahil olmak üzere tüm i" ortaklarını kapsamaktadır. Mavi rü"vet ve yolsuzlukla mücadele konusunu 
Mavi’de Biz ve !lkelerimiz kapsamında tanımlamaktadır.

• Rü"vet ve yolsuzluk hiçbir ko"ul altında kabul edilmez.
• Çalı"anlar görevlerini yürütürken komisyon ya da ba"ka bir ad altında maddi çıkar sa$layamaz, bu yönde bir

teklifte bulunamaz.
• Kamusal ya da özel ki"i veya kurumlardan i"le ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sa$lamak amacıyla,

do$rudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifi nde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anla"ma yapamaz.
• Üçüncü ki"i ve kurumlarla ili"kilerinde ayrıcalık sa$lama kar"ılı$ı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde

teklifl eri kabul edemez.
• Farklı bir niyetle yaptı$ı davranı"ın bile bu yönde "üphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkat gösterir.

Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları ise, rü"vet ve yolsuzlukla mücadele do$rultusunda tüm i" ortakları ve 
çalı"anların her türlü ki"isel ba$ımlılık, yükümlülük veya etkilenmeden kaçınacak "ekilde davranmakla yükümlü 
oldu$unu belirtmektedir. Tüm çalı"anların ve i" ortaklarının, özellikle adalet anlayı"ıyla ve yürürlükteki ulusal ve 
uluslararası düzenlemelerle tam uyum içinde profesyonelce davranması beklenmektedir.

Tedarikçilerle ili"kiler, resmi kurumlarla ili"kiler, ödeme süreçleri, insan kaynakları süreçleri, muhasebe ve satın alma 
süreçleri yüksek yolsuzluk riski ta"ıyan faaliyetler olarak de$erlendirilmektedir. Yüksek risk içeren operasyonel 
süreçler, Denetim Komitesi kapsamına alınmı"tır. Her yıl ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olu"an Denetim 
Komitesi onayı ile denetim takvimi hazırlanmaktadır. Yolsuzluk riski içeren süreçlerin %75’i denetimden geçmi" ve 
bulgular "irket üst yönetimi ve Denetim Komitesi ile payla"ılmı"tır. 
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Mavi, tüm i" süreçlerinde insan haklarına saygılı "ekilde faaliyetlerini gerçekle"tirmektedir. Mavi’de Biz ve !lkelerimiz 
ile çalı"anların; Tedarikçiler !çin Etik Davranı" Kuralları ile tedarikçiler ve i" ortaklarının insan hakları konusunda 
sorumlulukları ve beklentilerini ortaya koymaktadır. !nsan hakları riskleri açısından i" sa$lı$ı ve güvenli$i ve mesleki 
düzenlemeler de$erlendirilmektedir. 

Mavi, tedarikçileri ve i" ortaklarının her alanda sürekli geli"im içinde olmasını amaçlamaktadır. Tedarikçiler ve i" 
ortakları, temel insan haklarını ve çalı"tırma ko"ullarını yerine getirmeyi taahhüt etmekle yükümlüdür. Mavi’nin talep 
etmesi durumunda çalı"ma ortamlarının ve üretim tesislerinin etik davranı" kurallarına uyumu açısından sosyal 

http://www.mavicompany.com/i/assets/documents/pdf/2019/tedarikci-etik-davranis.pdf
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denetimlere tabi tutulmasına izin vermek zorundadır. Düzenli ve/veya habersiz denetimlerde tesislere ve konuyla 
ilgili bilgi ve belgelere eri"ilmesine izin vermeleri gerekmektedir. Denetimler sırasında uygunsuzlukların tespit 
edilmesi halinde, tedarikçiler ve i" ortaklarının derhal düzeltici/iyile"tirici aksiyonlar alması beklenmekte ve Mavi 
bu tür eylemler için makul bir süre vermektedir. Tedarikçiler ve i" ortaklarının etik davranı" kurallarını ihlal etmesi 
durumunda, Mavi ihlalde bulunan "irket ile i" ili"kisini feshetme hakkını saklı tutmaktadır.

Sosyal uygunluk kapsamında 2017, 2018 ve 2019 toplamında, ana üreticilerin %73’ü, alt üreticilerin %56’sı 
denetlenmi"tir. 2019 yılında ise toplam 111 denetim gerçekle"mi"tir. 

_Ƶ�	ÇƵ��Ƶ�

Toplumsal Cinsiyet E"itli$i 
ve Çalı"anlar

Toplumsal Cinsiyet E"itli$i 
ve Çalı"anlar

Kategoriye göre
çalı"anlar

%54 %45

%46 %55

Hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada bilinen bir 
marka olarak Mavi, ba"arısını, yenilikçi, yaratıcı ve dinamik 
kurum kültüründen almaktadır. Bu kültürü besleyen 
en önemli kaynak ise çalı"anlardır. Mavi, çalı"anlarını 
seçerken onların farklı görü" ve fikirlere açık, esnek ve 
yaratıcı olmalarını gözetmektedir. Çalı"anlardan dünyanın 
kar"ıla"tı$ı çevresel ve sosyal sorunlara duyarlı olmalarını 
beklemektedir. 

Mavi, 4086 çalı"anına insan ve çalı"an haklarına saygılı bir 
i" ortamı sunmaktadır. Çalı"anların %18’i merkez ofiste yer 
alırken %82’si sahada, dünyanın farklı ülkelerindeki Mavi 
ma$azalarında çalı"maktadır.
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Mavi, farklı kültürlerin bir arada olmasının ve çe"itlili$inin i"i ileriye ta"ıdı$ının farkındadır. Bu nedenle kültürel çe"itlilik 
ve fırsat e"itli$i te"vik edilmektedir. Mavi’de i"e alım, e$itim ve geli"im, performans ve yetenek yönetimi, kariyer 
yönetimi, ücretlendirme ve di$er insan kaynakları süreçlerinde köken, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat 
e"itli$i politikası göz önünde bulundurularak çalı"anlara e"it davranılmaktadır.

Mavi’de çalı"anların %54’ü, yöneticilerin ise yakla"ık %45’i kadınlardan olu"maktadır. Kadın erkek arasındaki çalı"an 
oranı dengesi hem merkez ofiste hem de sahada gözetilmektedir. 

%18

%82

Merkez ofis çalı"anları Saha çalı"anları

ErkekKadınKadın Erkek

Kadınların i"gücüne katılımını te"vik etmek, i"/özel hayat dengesini ve çalı"ma hayatını kolayla"tırmak ve aile 
ya"antılarına destek olmak amacıyla tüm kadın çalı"anların 1-6 ya" aralı$ındaki çocuklarına ücretsiz kre" deste$i 
sa$lanmakta, kadınlara emzirme odaları tahsis edilmektedir. 2019 yılında 59 çalı"an do$um izni kullanmı" olup geri 
dönme oranı %88’dir. Yönetici pozisyonundaki kadın çalı"anlara do$umu kapsayan ve do$um sonrasında çocuk için 
indirimli teminat içeren geni" kapsamlı bir özel sa$lık sigortası sa$lanmaktadır. 40 ya" ve üzeri kadın çalı"anlar için 
ise ayrıcalıklı bir yıllık sa$lık kontrolü imkânı sunulmaktadır. 

Do$um izni sonrası çalı"ma hayatına dönen kadın çalı"anların, annelik döneminin ilk zamanlarında süt saatlerini özel, 
rahat ve konforlu bir alanda geçirebilmeleri için süt odaları yenilenmi"tir. Hem anneler hem de babalar için anne-
baba seminerleri gerçekle"tirilmi"tir. 

Mavi’de 30 farklı ülkeden yabancı uyruklu ki"i çalı"maktadır. Çalı"anların %92’si Türkiye olmak üzere %8’i Amerika, 
Kanada, Rusya, Almanya ve Hollanda operasyonlarında bulunmaktadır. 

Çalı"anların %81’i 30 ya" altı grubundan olup, ülkenin genç ve dinamik i"gücü potansiyelinden en üst seviyede 
faydalanılmaktadır. 
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Sürdürülebilir kurumsal ba"arı için gereken yetenekleri Mavi’ye çekmek, "irket bünyesindeki yeteneklerin 
potansiyellerini açı$a çıkarmalarına olanak sa$lamak, yetenekleri elde tutmak ve gelece$in liderlerini yeti"tirmek 
amaçlanmaktadır.

!nsan kaynakları politikası ve uygulamaları Mavi'nin stratejik hedeflerini ve sürdürülebilir büyüme için gerekli 
performansı destekleyecek "ekilde olu"turulmu"tur. !nsan kaynaklarına yapılan tüm yatırımlar en çok tercih edilen 
"irket olma hedefiyle gerçekle"tirilmektedir. #irketin en önemli de$eri olan insan kayna$ının en etkin ve verimli "ekilde 
çalı"abilmesi, çalı"anların memnuniyeti, ba$lı$ı ve motivasyonunun yüksek tutulması temel kurumsal amaçlardandır. 

Yetenek yönetimi kapsamında "irketi ileriye ta"ıyacak yetkinlik ve davranı" özellikleri Mavi yetkinlik modeli ile 
tanımlanmı"tır. Mavi yetkinlik modeli, "irket vizyonuna giden yolda çalı"anların lider olabilmeleri için göstermeleri 
gereken ki"ilik ve davranı" özelliklerini tanımlamaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdı"ı
çalı"anlar

%92

%8

Türkiye Türkiye dı"ı
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Etkin planlanmı" yetenek çekme ve i"e alım süreciyle genç yeteneklerin kazanılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda üniversiteler ve ö$renci olu"umlarıyla yakın i"birlikleri yapılmakta, proje, staj, mülakat simülasyonları 
ve vaka çalı"malarıyla etkin programlar düzenlenmektedir. 2019 yılında 13 üniversitede 16 farklı kategoride etkinlik 
düzenlenmi"tir. Türkiye’nin farklı illerinde yer alan üniversiteleri bir araya getiren dijital platformlarla i"birli$i yapılarak 
kariyer fuarlarında aktif olarak yer alınmı"tır. 

Sosyal sorumluluk kapsamında, Esas Sosyal’in geli"tirdi$i üniversiteden yeni mezun olmu" i" arayan gençlerin 
Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kurulu"larında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalı"malarını destekleyen 
ve becerilerini geli"tirmeye yönelik e$itimler sunan !lk Fırsat Programı’na destek olmak amacıyla, katılım sa$layan 5 
üniversite ö$rencisine yüzyüze mülakat teknikleri simülasyonu yapılmı"tır.

Üniversite ö$rencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkânları sunan, "irketler ve sivil 
toplum kurulu"larını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile bulu"turan gençlik organizasyonu AIESEC’in, Türkiye Ulusal 
Kongresi ve ATEMCO Zirvesi’ne katılarak 700’den fazla ö$renciyle etkile"ime geçilmi"tir. 
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#irket içinden ba"vuruların öncelikli oldu$u iç ba"vuru sistemiyle, çalı"anlara kariyerlerinde etkin rol oynama ve 
kariyer geli"imlerine yön verme fırsatı sunulmaktadır. Bu eksende Mavi’de tüm açık pozisyonlar çalı"anlara yönelik 
iç ileti"im platformunda duyurulur. !ç ba"vuru sistemi uluslararası atama programıyla, merkez bünyesinde çalı"an 
ki"ilerin edinmi" oldu$u temel bilgi birikimlerini farklı kültürlere aktararak görev zenginli$i yaratmaları ve uluslararası 
alanda kariyer geli"imlerine destek olmak amaçlanmı"tır. Program kapsamında 2019 yılında 2 ki"i Mavi Amerika’da 
çalı"ma imkânı bulmu"tur. 
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Yetenek yönetimi kapsamında çalı"anların sistemli bir yakla"ımla de$erlendirilmesi ve kariyer planlamalarının bu 
do$rultuda planlanması amacıyla nesnel kriterlere dayanan yıllık performans de$erlendirme süreci yürütülmektedir. 
Performans yönetim sisteminde elde edilen sonuçlar, kariyer planlama çalı"malarında, geli"im gereksinimlerinin 
belirlenmesinde ve performans bazlı ücretlendirme süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Tüm çalı"anlara yıllık 
performans de$erlendirmeleri, geli"im ve kariyer planları hakkında geribildirim sa$lanmaktadır. Performans 
de$erlendirme sonuçları kapsamında, çalı"anlar için çe"itli geli"im programları olu"turulmaktadır.

Kariyer planlaması kapsamında 2019 yılında merkez ofiste toplam 64, ma$azalarda ise 213 olmak üzere (112 satı" 
danı"manı, 44 Maviolog, 36 ma$aza müdür yardımcısı ve 21 ikinci müdür) toplam 277 çalı"an bir üst unvana terfi 
etmi"tir. 12 çalı"an ise ma$azalardan merkez fonksiyonlarına geçmi"tir.
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Sektördeki öncü gücünü, "irketi her zaman daha ileriye ta"ıyan, de$i"ime 
ve yeniliklere hızlıca ayak uydurabilen güçlü insan kayna$ından alan 
Mavi, sürekli geli"im için çalı"anlarına kariyerleri boyunca yeteneklerinin 
geli"tirilmesi amacıyla çok çe"itli ö$renme ve geli"im imkânları 
sunmaktadır. 

E$itim ve geli"im programları konusundaki ihtiyaçlar, performans 
sistemi sonuçlarından ve tüm departman yöneticileriyle yapılan bire 
bir görü"melerden olu"an ihtiyaç analizleriyle tespit edilmektedir. Bu 
do$rultuda Mavi yetkinlik modeli paralelinde tüm çalı"anlar için mesleki, 
teknik ve ki"isel geli"im e$itimleri içeren bireysel geli"im planları 
kurgulanmaktadır. Bunun yanında çalı"anlar yurtiçi ve yurtdı"ında çe"itli 

Çalı"an Ba"ına E$itimler
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konularda konferans, seminer ve zirvelere katılım sa$layabilmekte, yabancı dil deste$i alabilmektedir.

2019 yılında merkez ofis ve sahada toplamda 68.000’e yakın saat e$itim sa$layarak çalı"an ba"ına ortalama 16,4 saat 
e$itim verilmi" ve çalı"an ba"ına ortalama e$itimler bir önceki yıla göre 2 kattan fazla artırılmı"tır.
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Merkez ofis çalı"anlarına mesleki, teknik ve bireysel geli"imlerine yönelik e$itim imkânı sunulmakta, sınıf içi e$itimler 
ile zirve, seminer ve konferans gibi etkinliklere katılımlar planlanmaktadır. Verilen e$itimlerle çalı"andan beklenen 
davranı"ların anla"ılması, rol için gerekli olan davranı"ların sergilenmesi ve bir sonraki role hazırlanılması için temel ve 
fonksiyonel yetkinlikler bazında bireysel geli"im planlaması yapılması amaçlanmaktadır. 2019 yılında merkez ofiste 
toplam 324 çalı"an 7.583 saat e$itimden faydalanmı"tır.

!"e yeni ba"layan çalı"anların kurum kültürünü, faaliyetleri, organizasyon yapısını ve uygulamaları yakından tanıyarak 
yeni görevlerine daha kolay uyum sa$lamalarını sa$lamak amacıyla oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Çalı"anların Mavi yetkinlik modelinde yer alan her bir yetkinli$in tüm seviyeleri için i" ba"ında veya bireysel 
zamanlarında yararlanabilece$i geli"im aktivitelerini barındıran Mavi Geli"im Kılavuzu hazırlanmı"tır. Bu kılavuz 
çalı"anların sadece i" için de$il, hayatlarının farklı alanlarında da bu aktivitelerden yararlanarak davranı" de$i"ikli$i 
geli"tirmesini desteklemektedir.
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Mavi’yi stratejik hedefler do$rultusunda ileriye ta"ıyacak olan yöneticilerin ki"isel ve mesleki anlamda geli"tirilmesini 
hedefleyen MaviKampüs programı ilk kez 2016 yılında hayata geçirilmi"tir. Koç Üniversitesi i"birli$inde gerçekle"tirilen 
program kapsamında Mavi’nin liderlik geli"im modeli ve stratejik öncelikleri esas alınmakta, yöneticiler, ki"isel geli"im 
alanları ile ilgili farkındalık elde ederek, liderlik ve yönetsel becerilerini geli"tirmektedirler. 2019 yılında, Yönetici 
Geli"im Programı kapsamında 19 ki"i için toplam 2.584 saat e$itim gerçekle"tirilmi"tir. 
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Mavi’de kurum kültürünün güçlendirilmesi ve bilgi ve tecrübelerin yeni nesil çalı"anlara aktarılması amacıyla 
mentorluk programı hayata geçirilmi"tir. Mentor ve mentee'nin kar"ılıklı etkile"imiyle her iki tarafa da geli"im imkânı 
sunan program ile çalı"anların bireysel geli"imleri ve kuruma ba$lılı$ını artırmak amaçlanmaktadır. 

2019 yılında 4. dönemi ba"latılan program, sürdürülebilir, etkili, görünür yararlar sa$layan bir geli"im aracı olarak, her 
yıl önceki süreçlerden elde edilen deneyimlerle bir adım daha ileriye ta"ınmaktadır. 

đ� ��5 %���$�5��

En Mutlu Mavi Mü"terisi vizyonuyla merkez çalı"anlarını ma$azalarla bulu"turmayı hedefleyen “Haydi Sahaya” 
hareketi ba"latılmı" ve !stanbul’daki ma$azalara 3 farklı gezi düzenlenmi"tir. Merkez ve saha arasındaki ili"ki ve 
ileti"imi güçlendiren bu harekete merkez ofisteki tüm farklı departman ve pozisyonlardan 157 ki"i gönüllü olarak 
katılmı" ve 1 gün boyunca ma$aza müdürünün ev sahipli$i ve yönetiminde ma$azada farklı görevler üstlenmi"tir. 
Bu projeyle gönüllü katılımcılar sahaya yo$un dönemlerinde destek olurken, yaptıkları i"lerin sahadaki yansımalarını 
görme ve süreçlerdeki geli"ime açık noktaları Mavi mü"terileri ile temasa geçerek tespit edebilme imkanı elde etmi"tir.

đ� �+�+�%�(�%(!�%È�$�5�0�*��.!*'�'�0)�'

Mavi, çalı"anlarının aidiyet duygusunu ve takım ruhunu güçlendirmek, kendilerine zaman ayırmalarını sa$lamak ve 
sosyal hayatına katkıda bulunmak için çok sayıda sanatsal ve sportif aktivite düzenlemektedir. GoSocial çatısı altında 
olu"turulan yoga, foto$rafçılık, yelken, resim ve el sanatları gibi alanlardaki sosyal kulüplere 2019 yılında kürek kulübü 
de eklenmi" ve 176 çalı"an bu etkinliklerde aktif rol almı"tır. Ayrıca yıl içinde çalı"anlar basketbol, ko"u, bowling, tenis 
gibi farklı bran"larda düzenlenen "irketler arası turnuvalarda Mavi’yi temsil etmektedir.

đ� �+��2%�'Ø(0Ø.Ø

Mavi’nin sürekli ilerlemeyi ve geli"imi hedefleyen Go Mavi kültürüyle, çalı"anlardan farklı çalı"ma ve proje grupları 
olu"turulmakta ve çalı"anların yönetime katılmasına yönelik aylık, yıllık ve sezonluk geni" kapsamlı toplantılar 
düzenlenmektedir.

- MassMavi toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla gerçekle"en, departmanların aylık i" planlarını   
 birbiriyle payla"tı$ı toplantılardır.

- Yönetim Forumu toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla, yılda iki kez gerçekle"tirilen, "irketin yarı  
 yıl sonuçlarının de$erlendirildi$i kapsamlı toplantılardır.

- Pazarlama Öncelikleri (Marketing Direction) toplantıları: Marka stratejisi ve önceliklerinin mü"teri, pazar, ürün ve  
 rekabet analizleriyle birlikte de$erlendirilerek, satı" ve kategori departmanları ba"ta olmak üzere yönetim   
 ekipleriyle payla"ıldı$ı sezonluk toplantılardır.
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''En Mutlu Mavi Mü"terileri''ni yaratmak, saha ekibinin en önemli önceli$idir. Ma$aza çalı"anlarının Mavi mü"terilerine 
dünya standartlarında hizmet sunabilmesi için, yıl içinde yo$un e$itimler verilmektedir. Ayrıca 2019 yılında e$itimlerde 
dijital içeriklerin payı artırılmı", bir önceki yıla kıyasla üç katına çıkarılmı"tır. 

đ� �|�6��)Ø Ø.(!.%�%`%*�!|%0%)(!.

Oryantasyon E$itimleri: Toplam 24 yeni ba"layan ya da terfi eden ma$aza müdürü ve 2. müdüre oryantasyon   
e$itimi verilmi"tir.
Sınıf E$itimleri: Toplam 302 ma$aza müdürü ve 2. müdüre toplam 3.288 ki"i/saatlik sınıf e$itimi, “Ma$aza müdürü 
temel sorumluluk” ve “ma$aza müdürünün e$itmen rolü” ba"lıkları altında e$itim verilmi"tir.
!"ba"ı E$itimleri: Toplam 260 ma$aza müdürü ve 2. müdüre 770 ki"i/saatlik i"ba"ı e$itimi verilmi"tir.
Dijital E$itimler: Dijital e$itim ve ileti"im platformu Mavi Connect ile 329 ma$aza müdürüne yıl boyunca toplam   
2.329 ki"i/saatlik e$itim atanmı"tır. 
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Ma$aza Müdürü Geli"im Programı ile sahada yepyeni bir e$itim ve geli"im yolculu$u ba"lamı"tır. Danı"manlık 
"irketiyle birlikte tasarlanan ve ma$aza müdürlerine, Mavi’nin stratejik öncelikleri do$rultusunda markayı bir adım 
daha ileriye ta"ıyabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerin aktarılmasını hedefleyen program yakla"ık 1 yıl sürecek 14 
e$itim modülünden olu"maktadır. Türkiye genelindeki tüm Mavi ma$azalarını kapsayacak ölçme ve de$erlendirme 
çalı"malarının ardından programa ilk senesinde 9 ma$aza müdürü dahil edilmi"tir. Programın 2020 yılında ba"laması 
planlanmı"tır.
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Oryantasyon E$itimleri: MM ve 2. MM dı"ındaki pozisyonlarda yeni ba"layan toplam 1.233 ma$aza çalı"anına   
oryantasyon e$itimleri verilmi"tir.
Sınıf E$itimleri: 144 ma$aza müdür yardımcısına mmy temel sorumluluk, e$itmen rolü ve ekip yönetimi konularında 
bilgi sa$lanmı" ve toplam 2.743 ki"i/saatlik e$itim verilmi"tir. Ayrıca Maviolog ve kasiyer pozisyonlarındaki toplam 
433 arkada"ımıza toplam 2.742 ki"i/saatlik sınıf e$itimi verilmi"tir.
!"ba"ı E$itimleri: Toplam 1.657 saha çalı"anına 4.396 ki"i/saat i"ba"ı e$itimi, !kna Etme, KPI, !lave Satı" ve Mü"teri   
!tirazları gibi 12 ayrı ba"lık altında verilmi"tir. 
Dijital E$itimler: 2.653 ma$aza çalı"anına yıl boyunca toplam 46.003 ki"i/saatlik dijital e$itim atanmı"tır.
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Her yıl ma$aza müdürleri için üç gün süren yıllık satı" toplantılarıdır. Direktörlerin "irket stratejisini payla"tı$ı 
toplantılarda ortak Mavi hedeflerinin ve kültürünün olu"turulması sa$lanmaktadır.

đ� �2%+(+#

Maviolog’un i" tanımı, görev aldı$ı ma$azadaki ekip arkada"larının ürün bilgisini artırmak, ma$azaya giren her 
mü"terinin do$ru ürün ve kombinle ma$azadan ayrılmasını sa$lamak ve mü"terilere kusursuz alı"veri" deneyimi 
ya"atmaktır. Mavi’nin denim uzmanı ve moda markası kimli$i do$rultusunda, mü"terilere ürün ve stil konusunda 
danı"manlık yapmak üzere çalı"anlar özel olarak e$itilmektedir. 2012’den bu yana yürütülen program kapsamında, 
Mavi’de çalı"an Maviolog sayısı 2019 sonunda 271’e ula"mı"tır. 

Maviolog’ların kombin becerilerini geli"tirmek, mü"teri stilini anlayarak en do$ru ürünü, en do$ru mü"teriye 
ula"tırmalarını sa$lamak için içeriklere mü"teri stillerini anlamaya, farklı vücut tiplerine göre ürün önermeye, renklerin 
dilini anlamaya ve pratik kombin önerileri yapmaya yönelik dijital e$itim içerikleri eklenmi", Bugün Ne Giydirsem?, 
Kap-Gel ve Nereye Gidiyoruz? konseptiyle teorik bilgiyi peki"tiren 3 farklı uygulama gerçekle"tirilmi"tir.
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Saha ekibinin performansını de$erlendirmek için yılda 12 kez gizli mü"teri ara"tırması yapılmakta ve sonuçları, satı", 
pazarlama, e$itim ve !K ekipleri tarafından düzenli olarak takip edilmektedir. 2019 yılında toplam 68 "ehirde 370’ten 
fazla ma$azada 4.419 ziyaret gerçekle"tirilmi"tir. Yıl boyunca yapılan tüm ziyaretlerde objektif ve öznel standartlarla 
NPS skorları ölçümlenmi", yıl boyunca sürekli artan bir grafik yakalanmı"tır. Ayrıca geli"im fırsatları olan alanlar ve 
ma$azalar tespit edilerek ma$aza e$itimleri planlanmaktadır.
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Mavi'nin faaliyette bulundu$u her pazarda lider bir jean odaklı moda markası olma vizyonu, tüm çalı"anlar arasında 
cinsiyet, ırk, dil veya ba"ka hiçbir ayrım olmaksızın yüksek performansı ödüllendiren rekabetçi ücret ve yan hak 
uygulamalarıyla desteklenmektedir. #irketin etik de$erleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleriyle uyumlu ücret ve yan 
haklar sunulmakta, çalı"anların en yüksek standartlara uygun "ekilde performansları ve yarattıkları de$er bazında 
ücretlendirilmesi sa$lanmaktadır. Ayrıca, çalı"anların i" piyasasındaki pozisyonlarını korumalarını, ücret ve yan hak 
paketlerimizin dengeli ve rekabetçi olmalarını sa$lamak amacıyla ekonomik geli"meler sürekli takip edilmektedir. 

Mavi ayrıca özel sa$lık sigortası, i"veren katkılı bireysel emeklilik planı, "irket aracı ve kre" deste$i gibi çe"itli 
avantajlarla çalı"anların sosyal ihtiyaçlarını kar"ılamak, i" ve ya"am standartlarını yükseltmek için çalı"maktadır.

#irketin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ula"masına yardımcı olmak ve sürdürülebilir performansı garanti etmek 
amacıyla 2019 yılında ücretlendirme politikası güncellenmi"tir. !dari sorumlulukları olan yöneticiler için performansa 
dayalı uzun vadeli (3 yıllık) te"vik deste$ini de içeren yeni ücretlendirme politikası, 2018 yılının de$erlendirildi$i 
Genel Kurul toplantısında hissedarlara sunulmu"tur.
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ǫ�6���Èč�Aylık maa", pazar ve/veya sektör ko"ulları, enflasyon oranı, çalı"anın pozisyonu, kıdemi, nitelikleri ve bireysel 
performansı esas alınarak belirlenecektir. Baz maa"lar, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyeleri do$rultusunda her 
yıl revize edilecek ve kesinle"tirilecektir. Ba$ımsız danı"manlık firmalarının gerçekle"tirdi$i maa" ara"tırmaları da her 
maa" artı" döneminde dikkate alınmaktadır.

Ƶ5(�'� ��0�È� �+)%/5+*(�.�č� Aylık satı" komisyonları, ma$aza çalı"anlarının mü"teri memnuniyeti (En Mutlu Mavi 
Mü"terisi), ürün de$erlendirmeleri, ma$aza koordinasyonu, yeni mü"teri kazanma ve satı" miktarları gibi çe"itli 
kriterlere göre performansını ödüllendiren Mavi ücret ve yan haklar sisteminin ayrılmaz bir parçasını olu"turmaktadır.

��((�'� �.%)�  !)!/%č Primin amacı, yöneticilerin kurumsal hedeflere ula"ma konusundaki verimlili$ini artırmak, 
performansın sürdürülebilirli$ini sa$lamak, bireysel performansı vurgulayarak ba"arılı yöneticileri öne çıkarmak 
ve "irket için katma de$er yaratan yöneticileri ödüllendirmektir. Primler, Yönetim Kurulu'nun bir takvim yılı için 
onayladı$ı FAVÖK hedefinin a"ılması durumunda ödenir ve her yöneticinin kendi performans göstergelerini (KPI) 
gerçekle"tirme oranına göre hesaplanır. Üst düzey yöneticilerin performans göstergeleri arasında net borç seviyesi, 
faaliyet giderlerinin yönetimi, stok devri, sezon satı" ve indirim oranları, yeni mü"teri kazanımı, yeni ma$aza yatırım 
getiri oranı, yatırım harcamaları yönetimi gibi kriterler sayılabilir. 

�61*��� !(%��!È2%'� !*!|%č Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık dönemler (“Te"vik Dönemi”) için belirlenen net kâr ve pay 
fiyat artı" hedeflerini dikkate alarak idari sorumlulukları olan yöneticilere yine kurulun kendisi tarafından belirlenen 
esaslar bazında performansa dayalı uzun vadeli te"vik ödenmesine karar verebilir. Uzun vadeli te"vik ödenekleri, 
te"vik döneminin sonunda ve finansal sonuçların Yönetim Kurulu tarafından belirlenen takvime uygun olarak kamuya 
açıklanmasını takiben ödenecektir. 2019 itibarıyla sadece CEO için 2019-2021 dönemini kapsayan uzun vadeli te"vik 
planı bulunmaktadır. 

�%|!.� ��'(�.� 2!� Ƶ2�*0�&(�.č� Çalı"anların memnuniyet ve ba$lılıkla çalı"maları için sunulan olanaklar ve haklar 
geli"tirilmektedir. Pozisyon ve çalı"ma kategorilerine göre özel sa$lık sigortası, aile üyelerinin faydalanması kolaylı$ı, 
yıllık sa$lık kontrolü hakkı sa$lanmaktadır. Ayrıca merkez ofis çalı"anları için haftada iki gün doktor, hafta içi her gün 
hem"ire hizmeti bulunmaktadır. Görevi gere$i çalı"anlara kredi kartı, araç tahsisi, benzin, cep telefonu ve telefon 
hattı sa$lanmaktadır. Tüm çalı"anlara yemek ve yol deste$i ile farklı imkânlar sunulmaktadır. 

!"e yeni ba"layan tüm çalı"anlara denim koleksiyonundan Mavi Jeans hediye edilmekte, tüm çalı"anlara Mavi 
ma$azalarındaki sezon alı"veri"lerinde geçerli olan %30 indirim imkânı sa$layan kart verilmektedir. 
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Çevre, çalı"an sa$lı$ı ve i" güvenli$i açısından güvenli, sa$lıklı ve huzurlu bir çalı"ma ortamı yaratmak Mavi’nin temel 
önceli$idir. Bu nedenle yasal yükümlülüklerin ötesinde, i" sa$lı$ı ve güvenli$i kültürü olu"turmak amacıyla faaliyetler 
tasarlanmakta ve proaktif bir yakla"ımla sistematik bir "ekilde yönetilmektedir.

Merkez ofiste ve ma$azalarda i" sa$lı$ı güvenli$i uzmanları tarafından risk analizleri ve acil durum planları yapılmakta, 
elde edilen bulgulardan hareketle iyile"tirici önlemler alınmaktadır. !" sa$lı$ı ve güvenli$ine verilen özel önemin 
uygulamaya geçirilmesinde Mavi !" Sa$lı$ı ve Güvenli$i Kurulu görev almaktadır. Kurulda !SG konu ve uygulamalarının 
düzenli bir "ekilde gözden geçirilmesi, iyile"tirme ve yaygınla"tırma önerilerinin geli"tirilmesi ve mevzuata tam uyum 
sa$lanması ile ilgili süreçler yönetilmektedir.

!" sa$lı$ı ve güvenli$i performansı düzenli olarak takip edilmektedir. Mavi’de herhangi bir ölümlü vaka gerçekle"memi" 
olup hepsi küçük kazalar niteli$indedir. 

Çalı"anlardan i"e alım süreçlerinde sa$lık bilgileri ve i"e uygunluklarına yönelik sa$lık raporları istenmektedir. !"yeri 
hekimi ve i" sa$lı$ı ve güvenli$i uzmanı aracılı$ıyla çalı"anlara gerekli hizmetler sa$lanmaktadır. Müdür ve üzeri 
merkez çalı"anları i"e ba"ladıkları anda, merkezdeki di$er pozisyonlar, ma$aza müdürü, ikinci müdürü ve müdür 
yardımcıları altı ayı doldurduktan sonra özel sa$lık sigortasına hak kazanmaktadır.

!" sa$lı$ı ve güvenli$i bilincinin peki"tirilmesi ve konu özelinde farkındalı$ın artırılması amacıyla e$itimler 
düzenlenmektedir. Özellikle mesle$e ba$lı olarak görülen sırt, bel ve boyun rahatsızlıkları gibi konularda da 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında merkez ofis ve ma$azalarda toplam 623 ki"iye 4.984 saat 
!SG e$itimi verilmi"tir. E$itimler düzenli aralıklarla yenilenmektedir.

Ergonomik bir i"yeri yaratmak üzere, aydınlatma ve iç mekânlardaki hava kalitesini artırmaya, gürültü, nem ve 
sıcaklı$ı optimal düzeye çekmeye ve kullanılan ekipmanları iyile"tirmeye yönelik uygulamalar bulunmaktadır. 
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Azalan do$al kaynaklar, artan çevre kirlili$i ve iklim de$i"ikli$i ile mücadelede sorumlu satın alma stratejisinin büyük 
bir önemi bulunmaktadır. Mavi de$er zincirindeki tüm payda"larının sosyal, çevresel ve ekonomik performanslarını 
gözetmekte, bu konularda gerçekle"tirilecek iyile"tirmeler için proje ve uygulamalar geli"tirmektedir. Tedarikten 
lojisti$e, ürün ve hizmetlerin tüketiciyle bulu"tu$u noktaya kadar de$er zincirinin tüm a"amalarında sürdürülebilirlik 
yakla"ımını yaygınla"tırmayı, yenilikçi teknoloji ve Ar-Ge çalı"malarını artırarak de$er yaratmayı hedefl emektedir.
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Tüm üreticilerin sosyal, ekonomik ve çevresel performansı gözetilmekte, kendilerinden geli"me alanlarına yönelik 
uygulamalarla performanslarını daha iyi seviyelere ta"ımaları beklenmektedir. Mavi kendi geli"tirdi$i politikaların 
yanı sıra tüm tedarikçileriyle detaylı sözle"meler imzalayarak üretimin uluslararası standartlarda gerçekle"mesini 
garanti altına almaktadır. 

Mavi, jean’lerin neredeyse tamamını, tüm koleksiyonun ise %80’ini yerel satın almayla tedarik ederek yerel 
sosyoekonomik kalkınmaya katkı sa$lamaktadır. Üretimin büyük bölümünün Türkiye’de gerçekle"iyor olması 
ülke ekonomisine destek verirken, üreticilerin fi ziki olarak yakın olması daha verimli bir çalı"ma ortamı yaratmayı 
beraberinde getirmektedir. Bu sayede Mavi, tedarik zincirini kalite, hız ve sosyal uyum konusunda yerinde 
denetleyebilmekte ve sürdürülebilirli$i tüm zincir boyunca yayabilmektedir. 
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Mavi, ba"ta enerji olmak üzere, kaynakların verimli kullanılması konusunda proje ve uygulamalar 
gerçekle"tirmektedir. Mavi’nin denim tedari$inin %79’unu gerçekle"tirdi$i iki büyük üreticisi ERAK ve TAYEKS, 
enerji ve su verimlili$inin artırılması konusunda ileri uygulamalara sahiptir. 2019’da kadın All Blue ve erkek Timeless 
koleksiyonları yıkamada su kullanımını azaltan efl ow teknolojisi kullanılarak üretilmi"tir. Bu teknolojinin kullanımını 
artırmak Mavi’nin 2020 hedefl eri arasında yer almaktadır. Jean üretiminde Mavi’nin stratejik orta$ı olan ERAK, 
yeniledi$i makine parkuru ile geçen yıla göre %62 daha az su, %28 daha az enerji kullanmı", denim üretiminin %52’si 
lazer ve sürdürülebilir yıkama i"lemleri ile gerçekle"tirmi"tir. Bunun yanı sıra ERAK fabrikalarında kendi elektri$ini 
kendisi üretmektedir. Üretimi sürecinde (özellikle yıkama ve kurutma makinelerinde) ortaya çıkan sıcaklık, sıcak su 
ve buhar tesis içinde tekrar kullanılarak üretimde verimli enerji kullanımı sa$lanmaktadır.

Mavi, su verimlilik projelerinin yanı sıra üretimde kullanılan suyun de"arj edildi$inde yasal sınırların altında olmasına 
dikkat etmektedir. Üreticilerin tesislerinde mekanik, kimyasal ve biyolojik membran arıtma sistemi kullanılmaktadır. 
Arıtma tesislerinden çıkan suyun, akredite laboratuvarlarca ilgili testleri düzenli olarak yapılmakta ve kayıt altına 
alınmaktadır. Ayrıca, üretim ve üretimde olu"an atık su arıtma sürecinde yapılan iyile"tirmelerle birlikte süreçlerde 
daha az kimyasal, daha az su ve daha az enerji kullanılmaktadır.

ERAK ve TAYEKS’te kullanılan tüm kimyasallar Tehlikeli Kimyasalların Sıfır De"arjı (ZDHC) kapsamında sertifi kalıdır. 
Kullanılacak kimyasallar, uygulanan test kabul yöntemlerine uygun performans göstermesi sonucu, fabrikalara giri" 
yapmakta ve üretim hattında kullanılmaktadır. Yeni efl ow geçi" sürecinde de mevcut kimyasallara oranla daha do$a 
dostu kimyasal ara"tırma süreci aktif olarak devam etmektedir. Buna ek olarak, dikim bölümünde aparat ve otomat 
kullanımı artırılmı", bu sayede ürün birim süreleri ve enerji-i"gücü kullanımında azalma sa$lanmı"tır.

Kimyasal yönetimi kapsamında, TAYEKS’te otomatik dozajlama sistemi ile hem çalı"anların kimyasal ile teması 
azaltılmı" hem de kullanılan kimyasal oranlarında dü"ü" sa$lanmı"tır. Benzer bir yatırım için ERAK da çalı"malarına 
ba"lamı"tır. 

#irketin iki büyük tedarikçisi olan ERAK ve TAYEKS’e ek olarak Rimaks da Global Organic Textile Standard (GOTS) 
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ve Organic Content Standard (OCS) uluslararası sertifikalarıyla, organik jean üretebilme yetkisine sahip az sayıda 
üreticiden biri konumundadır. Fabrika içinde belirlenen bantlar ve alanlarda organik üretim yapılabilmektedir.
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Mavi, tedarikçilerinden ürün ya"am döngüsü boyunca çevresel etkilerin yanı sıra, insana ve insan haklarına saygılı üretim 
gerçekle"tirmesini beklemektedir. #e'aflık ve etik ileti"im, payda"larla kurulan i"birli$inin çok önemli bir parçasıdır. 
Buna ek olarak, tüm çalı"anlara mutlu olabilecekleri güvenli ve sa$lıklı bir i" ortamı sunmak hedeflenmektedir.

Kalite Güvence Direktörlü$ü altında kurulan Sosyal Uygunluk Departmanı, tedarikçilerin sosyal uyumuna yönelik 
denetimler gerçekle"tirmektedir. Bu denetimlerde öncelik uluslararası standartlarla belirlenmi", çocuk i"çi, sa$lık, 
güvenlik ve çevre, çalı"ma saatleri ve ödemeler, zorla çalı"tırma, örgütlenme ve toplu sözle"me hakkı, ayrımcılık, 
disiplin ve yönetim sorumlulu$u gibi konularda getirilen sınırlama ve kurallara uygunlu$un tespitidir. Bu konuyla ilgili 
tüm tedarikçilere dokümantasyon hazırlanmı", ileti"im ve e$itimler sa$lanarak hazırlık süreci geçirilmi"tir. 2019’da 
111 üretim noktasında denetim gerçekle"tirilmi", uygunsuzluk tespit edilenlerle düzeltici ve önleyici faaliyetler 
gerçekle"tirilmi" veya çalı"maya son verilmi"tir.

Bu do$rultuda tüm tedarikçilerden öncelikle, Türkiye’de yürürlükte olan düzenlemelere ve Avrupa Birli$i standartlarına 
paralel EC 1907/2006 sayılı REACH Avrupa Kimyasallar Tüzü$ü’ne uygun ürünlerin tedarikini güvence altına alan 
“Kısıtlanmı" Kimyasallar Beyanı/Ekolojik Taahhüt (Restricted Chemicals Declaration and Ecological Commitment)” ve 
Uluslararası Çalı"ma Örgütü sözle"meleri ve Sürdürülebilir Evrensel !lkeler'e uygun çalı"ma ko"ullarının sa$lanaca$ını 
güvence altına alan “Kurumsal Sosyal Uygunluk Taahhütname/Tedarikçi Davranı" Kuralları Beyanı (Corporate 
Social Accountability Written Engagement/Code Of Conduct Declaration)” belgelerine uyumlu çalı"ılaca$ına 
dair taahhütname alınmaktadır. !ki büyük üretici ERAK VE TAYEKS kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde BSCI 
(Business Social Compliance Initiative) veya Sedex sertifikalarına sahiptir. Bu sertifikalar ve denetimlerle tüm üretim 
süreçleri boyunca çalı"anların sa$lı$ı ve sosyal güvenceleri ön planda tutulup çevresel etkiler minimize edilmektedir.

#irket genellikle tedarikçilerden Ticari Sosyal Uyumluluk Giri"imi (BSCI) programı üyesi veya Tedarikçi Etik Veri 
Alı"veri" Örgütü (Sedex) sertifikası olanlar ile çalı"mayı tercih etmektedir. 
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Global Satın Alma Direktörlü$ü’ne ba$lı olarak hizmet veren 16 ki"ilik bir kalite kontrol ekibi, mükemmel kalitedeki 
ürünü mü"teriyle bulu"turabilmek için üretim a"amasında ve sevkiyat öncesinde sürekli kontroller yapmaktadır. Mavi, 
ürünlerin bildirilen standartlara uygun üretildi$ini kontrol etmek amacıyla üreticilerden kimyasal madde analizleri ve 
kalite performans testleri talep etmektedir. Ürünler, numune a"amasından ba"layarak üçüncü parti laboratuvarlarda 
azo boyarmadde, fitalat, kadmiyum, nikel, organostatik bile"ikler, nonil fenol ve etoksilatlar (APEO), krom VI, PAH, 
DMF, kur"un vb. kimyasal seviyeleri bakımından testlerden geçmektedir. Ayrıca AB mevzuatı (REACH) kapsamında 
olan formaldehid, pH, alerjenik dispers, pesticid, a$ır metaller ve PVC gibi di$er kimyasallara kar"ı da tedarikçi 
sorumlulu$unda hammadde a"amasından itibaren testlerden geçmektedir. Sonuçlar Üretici El Kitabı’nda tüm 
üreticilerle payla"ılmı" olan, uluslararası kabul gören limitlere göre de$erlendirilmektedir.

Numune a"amasında fit, performans ve fonksiyonelli$e uygun ürün teknik geli"tirmeleri yapılmaktadır. Üretim 
a"amasında ve bitiminde yapılan kontrollerle final ürünün Mavi standartlarında olup olmadı$ı kontrol edilmekte ve 
alım onayı verilmektedir. Özellikle denim üretim sürecinde her a"amada düzenli kalite kontrol i"lemleri yapılarak, 
mükemmel standartlara uygunluk sa$lanmaktadır. Mavi, üretimi tamamlanmı" ürünlerin %90'ından fazlasını kendi 
bünyesindeki uzman kalite kontrol ekipleri ile denetler. Geride kalan ürünleri ise uluslararası kabul gören akredite 
firmalar ile denetler. Tüm kalite kontrol formlarını ar"ivler.

Mü"teri geribildirimlerini hassasiyetle de$erlendiren Mavi, ürün geli"tirme ve tedarik ekipleriyle yapılan çalı"malar ve 
üreticilerle gerçekle"tirilen iyile"tirmeler sonucunda üst düzey ürün kalitesini hedeflemektedir.
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Mavi’nin çevresel etkilerinin önemli bir kısmı tedarik zincirinde bulunmasına ra$men Mavi, tedarikçilerin yanı sıra 
kendi faaliyetlerinin çevresel ayak izine de odaklanmakta ve her yıl iyile"tirme çalı"maları gerçekle"tirmektedir. Bu 
kapsamda geçti$imiz dönemde a"a$ıdaki iyile"tirmeler hayata geçirilmi"tir:

• Mü"terilere ücretli plastik po"et vermek yerine, kraft/kâ$ıt po"ete geçilmesiyle birlikte 11.825.000 adet kâ$ıt
po"et tedarik edilmi" ve 238 ton plastik po"et kullanılması engellenmi"tir.

• Online satı"larda mü"teri sipari"lerinin paketlenmesinde pelür kâ$ıt, karton kutu ve kargo po"eti olmak üzere
üç farklı malzeme kullanılırken, tek malzemeye geçilmi" ve do$ada çözünebilir (EPI) kargo po"eti kullanılmaya
ba"lanmı"tır.

• 55 ma$azanın aydınlatma armatürleri LED teknolojisi ile de$i"tirilerek toplamda 114.885 kWh’lik enerji tasarrufu
yapılarak 60,7 ton karbondioksit e"de$eri emisyonun* önüne geçilmi"tir.

• Reengen firması ile enerji verimliligi ve yönetimi adına 10 örnek ma$azada çalı"ma yapılmı"tır. Elektrik
panolarına takılan cihaz ile uzaktan eri"im sa$lanarak ma$azaların mesai içi ve dı"ı tüketimleri ölçümlenmi"tir.
Tüketim bazları tespit edilerek ma$aza yöneticilerine gün içindeki gereksiz elektrik tüketimleriyle ilgili geri
bildirim verilmi" ve bu sayede 10 örnek ma$azada 2 aylık bir periyotta 13.850 kWh’lik enerji tasarrufu
sa$lanarak 7.3 ton karbondioksit e"de$eri emisyonun* salımı engellenmi"tir.

• Merkez ofiste her katta geri dönü"üm alanları olu"turularak atıkların ayrı"tırılması ve geri dönü"üme
kazandırılması sa$lanmı"tır.

• Merkez ofiste bulunan fotokopi makinelerinde kartlı ve "ifreli basıma geçilmi"tir. Yeni sistem ile kullanılan
kâ$ıt miktarı önceki yıla göre (2018) %23 oranında azalmı"tır.

• Pet "i"e su tüketimine son verilerek merkez ofiste yakla"ık 4.000 adet plastik "i"e kullanımının önüne
geçilmi"tir.

* Emisyon hesabı için 0.528 kg CO2 eq / kWh kullanılmı"tır (Electricity carbon intensity in European Member
States: Impacts on GHG emissions of electric vehicles, Alberto Moro-Laura Lonza, 2018)

ǫ%5+`!È%0(%(%'

2014 yılında nesli tükenmekte olan deniz kaplumba$alarını korumak amacıyla ba"latılan !ndigo Turtles projesi 6 yıldır 
devam etmektedir. Ekolojik Ara"tırma Derne$i’nin (EKAD) çalı"malarına destek verilen proje ile ileti"im ve farkındalık 
çalı"maları yürütülmü"tür. Mavi direktör, müdür ve çalı"anlarından bugüne kadar 120 ki"i, sosyal medya takipçisi, 
mü"teri ve kadın bursiyerlerinden ise 41 ki"i her yıl haziran-eylül aylarında EKAD’ın çalı"malarına destek vermi"tir. 

Projenin ba"langıcından bu yana !ndigo Turtles ti"örtlerini alanlar 5 deniz kaplumba$ası evlat edinerek katkı sa$lamı"tır. 
Tüm mü"teri grupları için özel tasarlanan ti"örtler, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Kanada ve Almanya’daki online 
ma$azalarda satılmı"tır. Her yıl 7.000’e yakın Mavi mü"terisi aldı$ı ti"örtler ile projenin gönüllü elçisine dönü"mü"tür. 
Mavi’nin deste$i projenin bilinirli$i açısından etkili bir rol oynamı", her yıl gönüllü ba"vurularının artmasına katkıda 
bulunmu"tur. EKAD 21 yıl önce çalı"malarına ba"ladı$ında bölgede sadece 500 yuva varken, bu sayı geçti$imiz sene 
2.500’e ula"mı"tır. 
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Türkiye’nin denim kuma"ı ve blue jean üretimindeki Ar-Ge yatırımları ve yenilikçi teknoloji geli"tirme konusunda lider 
konumu, Mavi için sektöre "ekil verme konusunda önemli bir avantaj sa$lamaktadır. Jean uzmanlı$ını yetkin ürün 
geli"tirme ekibiyle birle"tiren marka, ülkedeki kaliteli tedarik ekosisteminden en iyi "ekilde yararlanmaktadır. 

Mavi, denim kuma" üreticileriyle ürün ve yenilikçi i"birliklerine imza atmaktadır. Denim sektöründe yenilikçili$e dayalı 
kaliteli ürünler geli"tirme yetkinli$i, Mavi'yi uluslararası jean pazarının liderli$ine ta"ıyan önemli bir faktördür. Denim 
alanındaki yenilikçili$i ile Mavi, kalite ve fiyat seviyesini belirlemede rol sahibidir. 2019’da sürdürülebilir büyüme 
odaklı küresel All Blue stratejisi, aynı zamanda Mavi’nin en sürdürülebilir All Blue Koleksiyonu’nun üretiminde önemli 
rol oynamı"tır.
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Mavi’nin bugüne kadarki en sürdürülebilir koleksiyonu olan All Blue, ürünleriyle denimin gerçek ve filtresiz 
halini sunmaktadır. Koleksiyondaki denimler yenilikçi tekniklerle daha az su ve enerji harcanarak üretilmektedir. 
Koleksiyondaki her jean %100 vegandır ve hiçbir hayvansal malzeme kullanılmamaktadır. Jean’lerin kuma"ları geri 
dönü"türülmü" pamuk, organik pamuk ve geri dönü"türülmü" malzemeler içermektedir. Ayrıca paketlemede geri 
dönü"türülmü" kâ$ıt kullanılmaktadır. 

All Blue’nun yanı sıra Gold, Black, Black Pro, Super Soft, Super Move gibi premium ürün grupları, Mavi’nin en son 
teknolojiyle, mükemmel ürünler tasarlama hedefiyle üretilmi"tir. Formunu koruyan, "ık, rahat bir his ve ultra yumu"ak 
TENCEL™ Lyocell kuma"ın kullanıldı$ı Super Soft denim koleksiyonunu tasarlamak için sürdürülebilir tekstil 
kuma"larının öncüsü Lenzing ile i"birli$i yapılmı"tır.
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Mavi’nin en öncelikli konularından biri ''En Mutlu Mavi Mü"terileri''ni yaratmaktır. Mü"teri memnuniyetini her zaman 
odak noktasına koyan bu anlayı"ı sahaya yayabilmek için GoCustomer adında özel bir proje grubu olu"turulmu"tur. 
Pazarlama, !K, satı" ve e$itim departmanlarından çalı"anların aktif olarak yer aldı$ı proje grubu, yıl boyunca 
mü"terilerine üst düzey ürün ve servis kalitesiyle mükemmel bir alı"veri" deneyimi sunmak üzere çalı"malarını 
yürütmektedir. 

Mavi mü"terileri ürün ya da hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini, Mavi’yle ilgili duygu ve dü"üncelerini, her türlü 
önerilerini, telefon, e-posta, sosyal medya kanalları ve ma$azalar aracılı$ıyla iletebilmektir. 2019 yılı Kasım ayında 
önemli bir organizasyonel de$i"iklikle, "irket bünyesindeki ça$rı merkezi ta"eron hizmete dönü"türülerek Global Bilgi 
ile anla"ma yapılmı"tır. Bu yeni kurguya göre merkez ofisteki mü"teri ili"kileri ekipleri hizmetlerine devam ederken, 
Global Bilgi’nin Bursa lokasyonunda 18 ki"iden olu"an Mavi’ye özel bir ekip kurulmu"tur. Ma$azalar ve e-ticaretteki 
mü"teri ça$rı merkezi süreçlerini entegre eden yeni yapıyla birlikte Mavi mü"terilerine 7 gün boyunca 08:00-00:00 
saatleri arasında hizmet vermeye ba"lamı"tır. Ça$rı merkezi ekibi, Mavi’ye ula"an tüm bilgi akı"ını yönetmekte ve 
gerekli aksiyonları alarak mü"terilere yanıt vermektedir. Gelen geri bildirimleri "irket içinde ilgili tüm departmanlarla 
payla"mak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

Mü"terilerin sosyal medyada Mavi hakkında yaptı$ı payla"ımları takip edebilmek üzere üçüncü parti bir "irketten 
hizmet alınmaktadır. Bu hizmet sayesinde, Mavi’yle ilgili çok sayıda görü" toplanmakta ve cevap verilmesi gereken 
konulara hızlıca geri dönü" yapılmaktadır. Mavi hakkında sosyal medyada payla"ılan içeriklerin ve yapılan konu"maların 
%90’dan fazlası olumludur. 

Mavi markası, ürünleri, reklam kampanyalarıyla ilgili olarak düzenli olarak yapılan ara"tırmalarla, markanın tüketici 
algısındaki konumu ve mü"teri alı"veri" alı"kanlıklarıyla ilgili bilgi toplamaktadır. Mavi ma$azaları ve bayilerini 
kapsayan gizli mü"teri ara"tırmaları ise her bir perakende satı" noktasının denetlenmesini ve verdi$i hizmet kalitesinin 
raporlanıp takip edilmesini sa$lamaktadır.
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Mü"terisine yakın, ürün kalitesinde tutkulu, çalı"anların güven duydu$u, mü"terilerin gönül ba$ı kurdu$u, i" ortaklarının 
kalıcı oldu$u bir kurum kültürü sahiplenmi" olan Mavi, faaliyetlerini "effaflık, adalet, sorumluluk, hesap verebilirlik ve 
sürdürülebilirlik prensiplerinden hareketle yürütmektedir. 

Mavi 15 Haziran 2017 tarihinde MAVI sembolüyle Borsa !stanbul’da i"lem görmeye ba"lamı" ve bu tarihten itibaren 
SPK düzenlemelerine tabi olmu"tur. #irket yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebli$i kapsamında 
zorunlu olan ilkelere tam olarak uyum sa$lamayı prensip olarak benimsemi"tir. Zorunlu olmayan kurumsal yönetim 
ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, henüz uygulamaya koyulmamı" olan ilkeler üzerinde çalı"ılmakta 
olup "irketin etkin yönetimine katkı sa$layacak "ekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalı"malarının tamamlanması 
sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. 

#irketin 01.02.2019–31.01.2020 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ile Kurumsal 
Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK Haftalık Bülteni’nde ilan edilmi" 
olan sunum esaslarına ve SPK’nın II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebli$i”ne uygun olarak hazırlanmı" ve Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmı"tır. 

URF ve KYBF’ye "irketin resmi internet sitesinden (www.mavi.com) eri"ilebilen kurumsal internet sitesinde 
(mavicompany.com) yer alan Yatırımcı !li"kileri sekmesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesinde 
(www.kap.org.tr) yer alan www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843760 ve www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843756 linklerinden 
ula"ılması mümkündür. 

#irketin KAP’ta yayınlanmı" olan bahsi geçen Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda (“URF”) uyum durumu “kısmen” 
ya da “hayır” olarak ifade edilmi" olan maddelere ve bunlara ili"kin açıklamalara a"a$ıda yer verilmi"tir. Zorunlu 
olmayan ilkelere tam olarak uyum sa$lanamaması nedeniyle "irketin maruz kaldı$ı çıkar çatı"ması bulunmamaktadır.

Madde 1.3.1O. Yapılan ba$ı"lar için Genel Kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmi", bunlardan 
yararlananların detayına yer verilmemi"tir.

Madde 1.5.2. Esas Sözle"me’de azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha dü"ük oranda pay sahibi olanlara 
tanınmamı" olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlı$a düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar 
sa$lanmı"tır.

Madde 3.1.3. Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili kâr da$ıtım, ba$ı" ve yardım, bilgilendirme, tazminat, ücretlendirme 
ve Mavi'de Biz ve !lkelerimiz politikaları kurumsal internet sitesinde yer almakta olup di$er düzenlemeler iç ileti"im 
platformu olan Mavi !leti"im'de yer almaktadır.

Madde 4.3.9. Yönetim Kurulu'nda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu'ndaki 
kadın üye sayısının artırılması yönünde çalı"malar devam etmektedir.

Madde 4.4.7. Yönetim Kurulu üyeleri kariyerlerine duyulan güven ve yetkinlikleriyle, gizlilik prensipleri içerisinde 
"irkete önemli katkılar sunmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerinin "irket dı"ındaki görevlerine yönelik sınırlandırma 
getirilmemi"tir. Özellikle ba$ımsız üyelerin i" deneyimleri ve sektör tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı 
olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Madde 4.5.5. #irketin faaliyet hacmi ve idari ihtiyaçları gibi konuları de$erlendirerek Yönetim Kurulu ba$ımsız üye 
sayısını iki olarak belirlemi"tir. Üç adet komite bulunmakta olup, komite ba"kanlarının ba$ımsız üye olmasına ili"kin 
ilke açısından ba$ımsız üyelerin bu durumda birden fazla komitede görev alması zaruri olmu"tur. Bu durum herhangi 
bir "irket içi çıkar çatı"masına yol açmamaktadır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843760
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843756
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Madde 4.6.1. Yönetim Kurulu seviyesinde performans de$erlendirmesi kapsamında özel bir çalı"ma 
gerçekle"tirilmemi"tir.

Madde 4.6.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotlarında 
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel "ekilde toplu olarak 
kamuya açıklanmaktadır.

�Ƶ���Ƶ�������
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Paylarının halka arzından kısa b,r süre sonra ",rket bünyes,nde yerl, ve yabancı yatırımcıların, g,zl, ve t,car, sır 
n,tel,$,ndek, b,lg,ler har,ç olmak üzere ve b,lg, e",ts,zl,$,ne yol açmayacak "ek,lde do$ru, tutarlı ve zamanında 
b,lg,lend,r,lmes,, ",rket,n b,l,n,rl,$,n,n ve kred,b,l,tes,n,n artırılması, Yönet,m Kurulu ,le sermaye p,yasası düzenley,c,ler, 
ve katılımcıları arasında ç,ft yönlü ,let,",m ve b,lg, alı"ver,",n,n sa$lanması, pay sah,pl,$, haklarının kullanılmasında 
mevzuata ve Esas Sözle"me’ye uyumun gözet,lmes,, kamuyu aydınlatma yükümlülükler,n,n her türlü mevzuata ve 
",rket,n B,lg,lend,rme Pol,t,kası’na uygun olarak yer,ne get,r,lmes, konularında faal,yet göstermek üzere CFO’ya 
d,rekt raporlama yapan b,r Yatırımcı !l,"k,ler, Bölümü bulunmaktadır. Kıdeml, yatırımcı ,l,"k,ler, d,rektörü, Sermaye 
P,yasası Faal,yetler, Düzey 3 L,sansı’na ve Kurumsal Yönet,m Derecelend,rme L,sansı’na sah,p olup aynı zamanda 
",rket,n Kurumsal Yönet,m Kom,tes, üyes,d,r. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü, 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönem,nde ",rketle ,lg,l, f,nansal, operasyonel 
ve stratej,k gel,"meler,n yatırımcı ve anal,stlerle payla"ılmasına yönel,k, Türk,ye’de ve yurtdı"ında 13 adet 
yatırımcı konferansı ve roadshow’a katılmı", ayrıca ",rket merkez,nde 150’n,n üzer,nde telekonferans ve toplantı 
gerçekle"t,rm,"t,r. Bu etk,nl,k ve toplantılarda yurt ,ç, ve yurtdı"ından toplam 190 farklı kurum ve fondan 498 
yatırımcı/anal,stle b,r araya gel,nm,"t,r. Bunun yanı sıra yıl ,ç,nde dört kez çeyrekler bazında f,nansal sonuçların 
açıklanması amacıyla web yayını düzenlenerek yatırımcı ve anal,stlere sunum yapılmı"tır. Bel,rlenen tar,h ve saatte 
yayına katılamayan yatırımcı ve anal,stler ,ç,n söz konusu toplantının kayıtları, de",freler, ,lg,l, yatırımcı sunumları ve 
konu"ma esnasında ",rket yönet,m,ne yönlend,r,len soru ve yanıtlar ",rket,n ,nternet s,tes,nde yayınlanmı"tır.

01.02.2019-31.01.2020 özel hesap dönem,nde ",rkete b,lg, ed,nme amacıyla e-posta ve telefon yoluyla yapılan tüm 
ba"vurular ",rket,n b,lg,lend,rme pol,t,kasına uygun olarak, kamuya açık b,lg,ler paralel,nde yanıtlanmı"tır. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü, yürüttü$ü çalı"malar, makroekonom,k ve sektörel gel,"meler ,le h,sse performansı 
hakkında Kurumsal Yönet,m Kom,tes, ve Yönet,m Kurulu'na yıl ,ç,nde be" kez raporlama yapmı"tır. Ayrıca, yatırımcı 
görü"meler,nde öne çıkan konular hakkında Yönet,m Kurulu sürekl, b,lg,lend,r,lmekted,r. 

Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü yönet,c,s,yle ,lg,l, b,lg,ler a"a$ıda yer almaktadır:

Kıdeml, Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörü

Duygu !nceöz
Tel: 90 212 371 20 29
E-posta: Duygu.,nceoz@mav,.com
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Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayrım yapılmamakta olup, ticari sır 
niteli$indekiler dı"ında tüm bilgiler bilgi e"itsizli$ine yol açmayacak "ekilde pay sahipleri ile "irketin bilgilendirme 
politikası çerçevesinde payla"ılmaktadır. 
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#irketin Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü, gerek pay sahiplerinin gerek di$er payda"ların farklı ileti"im kanallarıyla 
kendisine ula"tırdı$ı bilgi taleplerini ve sorularını olabilecek en kısa zamanda, en etkin ileti"im kanallarını kullanarak 
cevaplamaktadır. Di$er taraftan, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının etkin kullanımını teminen, "irketin resmi 
internet sitesinden (www.mavi.com) eri"ilebilen kurumsal internet sitesinde (mavicompany.com) Yatırımcı !li"kileri 
sekmesi bulunmaktadır. Yatırımcılar ve di$er menfaat sahipleri söz konusu sayfa üzerinden "irketle ilgili halka 
açıklanan tüm mali ve operasyonel verilere, özel durum açıklamalarına ve pay sahipli$i haklarının kullanımına ili"kin 
tüm ilan ve duyurulara hem !ngilizce hem Türkçe olarak ula"abilmektedir. Ayrıca yatırımcı ili"kileri da$ıtım listesine 
kayıt olan ki"i ve kurumlar güncel operasyonel ve finansal açıklamalardan e-posta yoluyla da haberdar olabilmektedir. 

Esas Sözle"me’de özel denetçi talep hakkı, bireysel bir hak olarak düzenlenmemi" olmakla birlikte, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 438. maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipli$i haklarının kullanılabilmesi için gerekli olması halinde, 
bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmı"sa, gündemde yer almasa bile, belirli olayların özel bir denetimle 
açıklı$a kavu"turulmasını Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamı"tır. 
Ayrıca "irket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen ba$ımsız denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
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#irketin 01.02.2018-31.01.2019 özel hesap dönemine ili"kin ola$an Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2019 tarihinde 
%71,5 nisapla Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 53, 34418 Ka$ıthane-!stanbul adresinde menfaat 
sahiplerinin katılımına açık olarak gerçekle"tirilmi"tir. Söz konusu toplantı için pay sahipleri tarafından herhangi bir 
gündem önerisi iletilmemi"tir. 

Genel Kurul toplantıları Ticaret Bakanlı$ı tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. 
Genel Kurul toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve #irket Esas Sözle"mesi hükümlerine 
göre Yönetim Kurulu’nca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındı$ı tarihte KAP 
ve Elektronik Genel Kurulu Sistemi (EGKS) aracılı$ı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. 
Genel Kurul toplantı ilanı, ilgili hukuki düzenlemelerde öngörülen usullerin yanında, mümkün olan en fazla sayıda pay 
sahibine ula"mayı sa$layacak "ekilde, kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu"u’nun e-"irket portalında 
Genel Kurul toplantısından en geç 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm 
bildirimlerde yasal süreçlere ve düzenlemelere uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yıllık 
Faaliyet Raporu, finansal tablolar, Kurumsal Yönetim !lkelerine Uyum Raporu, kâr da$ıtım önerisi, Ba$ımsız Denetim 
Raporu, Esas Sözle"me’de de$i"iklik yapılacaksa de$i"tirilen metnin eski ve yeni "ekillerini içeren tadil tasarıları, 
bilgilendirme politikası, ücret politikası, kâr da$ıtım politikası, Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmi"leri, Genel 
Kurul toplantısından 21 gün önce "irket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay ula"aca$ı "ekilde 
incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ili"kin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem 
maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen di$er bilgiler yatırımcılara 
sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir "ekilde, açık ve anla"ılabilir bir yöntemle 
aktarılarak pay sahiplerine e"it "artlar altında dü"üncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. 30 Nisan 2019 
tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından yöneltilen sorular toplantı esnasında cevaplandırılmı", 
Genel Kurul toplantısında cevaplandırılamaması sebebiyle Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü'ne yazılı soru iletilmemi"tir.

Toplantılara katılımı kolayla"tırmak için, Genel Kurul toplantılarına EGKS aracılı$ıyla katılım imkânı bulunmaktadır. 
Genel Kurul toplantılarının yapıldı$ı mekân tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek "ekilde planlanmaktadır. 
Ayrıca, Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örne$i 
internet sitesinde, e-"irket portalında ve Ticaret Sicil Gazetesi ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Toplantı tutanaklarına KAP’tan, EGKS’den, e-"irket portalından ve kurumsal internet sitesinden ula"ılabilmektedir. 
Ayrıca, "irket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Ola$an Genel Kurul toplantılarında ilgili yıl içinde yapılan ba$ı" ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile 
bilgi verilmektedir. 30 Nisan 2019 tarihinde yapılan Ola$an Genel Kurul toplantısında 1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel 
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hesap döneminde "irket tarafından yapılacak ba$ı"ların üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmi" olup bu dönemde 
402.441,82 TL tutarında ba$ı" ve yardım gerçekle"tirilmi"tir.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde sermaye piyasası düzenlemelerine göre Yönetim Kurulu’nda 
karar alınabilmesi için Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ço$unlu$unun olumlu oyunun arandı$ı, ancak söz konusu 
üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldı$ı herhangi bir i"lem bulunmamaktadır.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim 
Kurulu üyelerinin, idari sorumlulu$u bulunan yöneticilerin ve bunların e" ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 
hısımlarının "irket veya ba$lı ortaklıkları arasında çıkar çatı"masına neden olabilecek önemde bir i"lem söz konusu 
olmamı"tır.
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#irketin Esas Sözle"me'si, oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Ola$an veya Ola$anüstü 
Genel Kurul'larda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. 

#irket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorla"tırıcı uygulamalardan kaçınırken uluslararası da dahil olmak 
üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun "ekilde kullanma fırsatı sa$lanması için gereken mekanizmalar 
olu"turulmu"tur. 

Bu ba$lamda, #irket Esas Sözle"mesi’nin Genel Kurul'a ili"kin 10. maddesinin e bendine göre, "irketin Genel Kurul 
toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri, bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca 
elektronik ortamda da katılabilmektedir. 

Esas Sözle"me’de azlık hakları için %5’ten daha az bir oran öngörülmemi" olmakla birlikte "irket Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterir.
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#irketin kâr da$ıtım esasları, Esas Sözle"me’nin “Kârın Tespiti ve Da$ıtımı” ba"lıklı 15. maddesinde düzenlenmi"tir. 
Buna göre, "irket kâr tespit ve da$ıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine 
uygun hareket eder. #irket kârına katılım konusunda Esas Sözle"me’de pay sahiplerine tanınmı" herhangi bir imtiyaz 
bulunmamaktadır.
#irketin 2 Mayıs 2018 tarihli Ola$an Genel Kurul toplantısında onaylanmı" ve takiben kurumsal internet sitesi 
aracılı$ıyla da kamuya duyurulmu" kâr da$ıtım politikası a"a$ıda yer almaktadır. 
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Kâr payı da$ıtım politikasının amacı, ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve "irket menfaatleri arasında dengeli 
ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sa$lamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr da$ıtımı anlamında yatırımcılara 
kar"ı "effaf bir politika sürdürmektir.

Kâr payı da$ıtım kararına, kârın da$ıtım "ekline ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, "irket Genel 
Kurul'u tarafından karar verilir. !lgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdi$i sürece, piyasa beklentileri, "irketin uzun 
vadeli stratejileri, i"tirak ve ba$lı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 
durumu dikkate alınarak, Esas Sözle"me, TTK, SPK, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebli$i ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanan da$ıtılabilir net dönem kârının asgari %30'luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan di$er ki"ilere 
da$ıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi "eklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli 
oranlarda birlikte kullanılmasıyla da$ıtılabilir. Kâr payı, da$ıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında e"it olarak da$ıtılır. Kâr payı da$ıtımına karar verilen 
Genel Kurul toplantısında karara ba$lanmak "artıyla, e"it veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ili"kin ödemeler 
yapılabilir. Kâr payı da$ıtım i"lemlerine, en geç da$ıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldı$ı hesap dönemi 
sonu itibarıyla ba"lanması "artıyla, Genel Kurul'da belirtilen tarihte ba"lanır. Esas Sözle"me uyarınca, Genel Kurul 
tarafından verilen kâr da$ıtım kararı, kanunen müsaade edilmedi$i sürece geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel 
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Kurul'a kârın da$ıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve da$ıtılmayan kârın kullanım "ekline ili"kin 
bilgilere kâr da$ıtımına ili"kin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur.

Kâr da$ıtımlarına ili"kin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı da$ıtımına ili"kin Yönetim Kurulu kararı, "ekli 
ve içeri$i ile kâr da$ıtım tablosu veya kâr payı avansı da$ıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında 
kamuya duyurulur. Ayrıca i"bu kâr da$ıtım politikasında de$i"iklik yapılmak istenmesi durumunda, bu de$i"ikli$e 
ili"kin Yönetim Kurulu kararı ve de$i"ikli$in gerekçesi de kamuya duyurulur.
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Esas Sözle"me’de, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorla"tırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan özel 
hükümler bulunmamaktadır. 
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Pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, tam, do$ru ve e"zamanlı olarak bilgilendirilmesi 
amacıyla kurulmu" olan kurumsal internet sitesi adresi, yasal internet sitesi olan www.mavi.com üzerinden do$rudan 
linkle ula"ılabilen www.mavicompany.com’dur. SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında internet sitesinde 
yer alması gereken bilgilere Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü'nde yer verilmekte olup, tüm bilgiler sürekli olarak 
güncellenmektedir. #irketin kurumsal internet sitesi ve yatırımcı ili"kileri sekmesinde verilen bilgiler, ilgili mevzuat 
hükümleri gere$ince yapılmı" olan açıklamalarla aynı ve/veya tutarlı olup, çeli"kili veya eksik bilgi içermez. !nternet 
sitesinde yer alan bilgilere !ngilizce olarak da ula"ılabilmektedir. 
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#irket tarafından hazırlanan yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, "irketin faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam 
ve do$ru bilgiye ula"masını sa$layacak ayrıntıda, SPK’nın ilgili tebli$i ve kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen 
bilgileri içerecek "ekilde, asgari içerikte hazırlanmakta ve "irketin www.mavicompany.com internet sitesinde 
yayınlanmaktadır.
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Pay sah,pler, ve sermaye p,yasası katılımcılarının yanı sıra çalı"anlar, mü"ter,ler, bay,ler, tedar,kç,ler, f,nans 
kurulu"ları, ",rkete yatırım yapmayı dü"üneb,lecek potans,yel tasarruf sah,pler, ve tüm d,$er menfaat sah,pler, de 
basın bulu"maları, basın bültenler,, faal,yet raporları, ,nternet s,tes, ve ",rket,n b,lg,lend,rme pol,t,kası kapsamındak, 
uygulamalarıyla sürekl, olarak b,lg,lend,r,lmekted,r. Ayrıca gerekl, görülen hallerde, kend,ler,yle olan ,l,"k,ler,n 
,mkânlar dah,l,nde yazılı sözle"melerle düzenlenmes,ne özen göster,lmekted,r.

Menfaat sah,pler,n,n haklarının mevzuat veya sözle"meyle düzenlenmed,$, durumlarda, menfaat sah,pler,n,n çıkarları 
,y, n,yet kuralları çerçeves,nde ve ",rket ,mkânları ölçüsünde, ",rket,n ,t,barı da gözet,lerek korunmaktadır.

Kamuya ,l,"k,n b,lg,lend,rmeler basın bulu"maları, basın bültenler, ve röportajlarla yapılmakta, yayınlanan f,nansal 
basın bültenler, e"zamanlı olarak kurumsal ,nternet s,tes,nden duyurulmaktadır. 

Çalı"anlara yönel,k duyuru ve b,lg,lend,rmeler, tüm ",rket çalı"anlarına e-posta yoluyla, aynı anda ,let,lmekte, ayrıca 
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tüm çalı"anların er,",m, olan ,ntranet ortamında (Mav,let,",m) da e"zamanlı yayınlanmaktadır. Kurumsal !let,",m 
D,rektörlü$ü tarafından çalı"anlarla ,let,",m,n artırılması amacıyla Mav,let,",m ,sm,yle basılı b,r kurumsal derg, de 
yayınlanmaktadır.

#,rket,n ,let,",m kanalları, her türlü menfaat sah,b,n,n ula"ımına açık olarak olu"turulmu" ve ,let,",m b,lg,ler, aynı 
zamanda ",rket,n ,nternet s,tes,nde ,lan ed,lm,"t,r. 

Menfaat sah,pler,n,n, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, veya Denet,m Kom,tes, ,le Yatırımcı !l,"k,ler, D,rektörlü$ü üzer,nden 
veya do$rudan e-posta, posta, telefon g,b, kanallardan her zaman ,let,",me geçmes, mümkündür. Ayrıca menfaat 
sah,pler,, mevzuata aykırı ve et,k açıdan uygun olmadı$ını dü"ündükler, ,"lemler, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, veya 
Denet,m Kom,tes,’ne, Mav, Et,k Kurul aracılı$ıyla ula"tırab,lmekted,r. #,rket,n muhasebe ve ,ç kontrol s,stem, ,le 
ba$ımsız denet,m,yle ,lg,l, olarak ",rkete ula"an ",kâyetler,n ,ncelenmes,, sonuca ba$lanması, ",rket çalı"anlarının, 
",rket,n muhasebe ve ba$ımsız denet,m konularındak, b,ld,r,mler, g,zl,l,k ,lkes, çerçeves,nde Denet,m Kom,tes, 
tarafından de$erlend,r,l,r.

Menfaat sah,pler, arasında çıkar çatı"maları ortaya çıkması veya b,r menfaat sah,b,n,n b,rden fazla çıkar grubuna 
dah,l olması durumunda, sah,p olunan hakların korunması açısından mümkün oldu$unca dengel, b,r pol,t,ka 
,zlenmekted,r. 
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Mavi’de menfaat sahiplerinin yönetime katılımını te"vik etmek ve desteklemek amacıyla çok sayıda uygulama 
bulunmaktadır. Bu uygulamaların sürekli olarak geli"tirilmesi hedeflenmektedir. 
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Mav,, çalı"anlarının yönet,me akt,f olarak katıldı$ı b,r yönet,m anlayı"ını ben,mser. Tüm çalı"anlarına fırsat e",tl,$, ve 
dah,l olma ,mkânı yaratarak, herkes,n kend,s,ne saygı duyuldu$unu ve de$er ver,ld,$,n, h,ssett,$, katılımcı b,r ortam 
yaratmayı hedefler. #,rkette yönet,me katılım ve öner, s,stemler, yönet,m felsefes,n,n temel,n, olu"tururken katılımcı 
anlayı"ın yerle"mes, ve uygulanması ,ç,n “Çalı"an Katılımını Te"v,k Pol,t,kası” olu"turulmu"tur. 

Mav,’de b,lg, payla"ımı ve ,let,",m katılımcı yönet,m anlayı"ının temel unsurunu olu"turur. Bu anlayı"ın ",rket genel,nde 
yerle"mes, ve uygulanması ,ç,n çalı"anların yönet,me katılmasına yönel,k aylık, yıllık ve sezonluk gen," kapsamlı 
toplantılar düzenlenmekted,r.

• GoMavi: Mavi’nin sürekli ilerlemeyi ve geli"imi hedefleyen GoMavi kültürü çerçevesinde orta ve üst düzey yönetici
ekibinin katılımıyla farklı çalı"ma alanlarında "irketin tüm fonksiyonlarını kapsayacak "ekilde olu"turulan çalı"ma/
proje gruplarıdır. Bu çalı"ma grupları sene ba"ında Mavi’nin öncelikleri ve "irket hedeflerinin belirlendi$i, "irket
dı"ından konusunda uzman ki"ilerin de davet edildi$i GoForward toplantısında bir araya gelirler. Tüm çalı"anların
Mavi’nin hedef belirleme sürecine katkıda bulundu$u bu süreçte, çalı"ma grupları hedeflerin gerçekle"mesine
yönelik olarak yıl boyunca ekip çalı"ması ile koordineli olarak çalı"malarını yürütürler.

• MassMavi Toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla gerçekle"en, departmanların aylık i" planlarını
birbiriyle payla"tı$ı toplantılardır.

• Yönetim Forumu Toplantıları: Tüm merkez ofis çalı"anlarının katılımıyla, yılda iki kez gerçekle"tirilen, "irketin yarı
yıl sonuçlarının de$erlendirildi$i kapsamlı toplantılardır.

• Pazarlama Yönü (Marketing Direction) Toplantıları: Marka stratejisi ve önceliklerinin; mü"teri, pazar, ürün ve
rekabet analizleriyle birlikte de$erlendirilerek, satı" ve kategori departmanları ba"ta olmak üzere yönetim
ekipleriyle payla"ıldı$ı sezonluk toplantılardır.

• Saha Strateji ve Hedef Toplantıları: Her yıl ma$aza müdürleri için üç, müdür yardımcıları için ise iki gün süren
hedef toplantılarıdır. Direktörlerin "irket stratejisini payla"tı$ı sunumlarla, ortak Mavi hedeflerinin ve kültürünün
olu"turulması sa$lanmaktadır.
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• GoSeason Toplantıları: Ma$aza müdürlerine yılda iki kez koleksiyon ve ürün bilgisi e$itimi verilmektedir.
Sezonun öne çıkan ürünlerinin bire bir kategori yöneticileri tarafından aktarıldı$ı ve ma$aza müdürlerinden geri
bildirimlerin alındı$ı e$itimlerdir.

• !" Sa$lı$ı ve Güvenli$i Kurul Toplantıları: !" sa$lı$ı ve güvenli$ine verilen özel önemin uygulamaya geçirilmesinde
çalı"an temsilcilerinin de yer aldı$ı Mavi !" Sa$lı$ı ve Güvenli$i Kurulu görev almaktadır. Kurulda !SG konu ve
uygulamalarının düzenli bir "ekilde gözden geçirilmesi, iyile"tirme ve yaygınla"tırma önerilerinin geli"tirilmesi ve
mevzuata tam uyum sa$lanması ile ilgili süreçler yönetilmektedir.

Mav,, çalı"anların karar mekan,zmalarında akt,f olmasını sa$lamak ve yen,l,kç, f,k,rlerden beslenmek üzere öner, 
s,stem,n, gel,"t,rm,"t,r. 

Mav,let,",m üzer,nde yer alan öner,/yorum alanına gelen her türlü öner, s,stemat,k b,r "ek,lde toplanıp de$erlend,r,l,r. 
Böylece çalı"anların mümkün oldu$unca dü"ünceler,n, d,le get,reb,lecekler,, özel uzmanlı$a sah,p oldukları konular 
yanında genel anlamda ya"adıkları deney,m ve b,lg, b,r,k,m,nden dolayı ed,nd,kler, potans,yeller,n, Mav, yararına 
öner,ler gel,"t,rerek kullanab,lecekler, b,r platform olu"turulmu"tur. 

Mav,, çalı"anları ,ç,n mutlu ve sa$lıklı b,r çalı"ma ortamı yaratmak, çalı"an ba$lılı$ı ve mot,vasyonunu artırmak 
amacıyla çalı"malar gerçekle"t,rmek üzere GoWellness (Kurumsal Esenl,k) çalı"ma grubunu olu"turmu"tur. 
GoForward çalı"ma gruplarından GoTalent’ın alt grubu olarak faal,yet gösteren grup, çalı"anların ," ve özel ya"am 
dengeler,n,n sa$lanması, daha mutlu ve sa$lıklı b,r çalı"ma ortamı yaratılması ve ba"arılı zaman ve stres yönet,m, 
yapab,lmeler, ,ç,n çalı"anlardan gelen öner,ler do$rultusunda projeler gel,"t,rmekte ve uygulamaya almaktadır. 
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#irketin Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve yurtdı"ında bulunan bayileriyle yılda dört kez düzenledi$i toplantılarda 
"irket stratejisi ve hedeflerinin payla"ılmasının yanı sıra koleksiyon sunumları yapılmakta, güncel geli"melerle ilgili 
bilgi verilmekte, bayilerin görü"leri ilk elden alınmakta ve öneriler üzerine çalı"malar yapılmaktadır. 
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#irketin tedarik zincirinin önemli bir halkası olan do$rudan ve dolaylı yakla"ık 130 tedarikçiyle, i"birli$ini artırmaya 
yönelik olarak tedarikçi e$itimleri, denetim ve ziyaret uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalarla "irketin vizyonu, 
stratejisi, i" hedefleri ve gelecekteki aksiyonları hakkında genel bilgilendirme yapılarak, sosyal sorumluluk ve i" sa$lı$ı 
güvenli$i konularında "irketin tedarikçilerden beklentileri payla"ılmaktadır.
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Mavi’nin en önemli önceliklerden biri ''En Mutlu Mavi Mü"terileri''ni yaratmaktır. Mü"teri mutlulu$unu her zaman 
odak noktasına koyan bu anlayı"ı sahaya yayabilmek için GoCustomer adında özel bir proje grubu olu"turulmu"tur. 
Pazarlama, !K, satı" ve e$itim departmanlarından çalı"anların aktif olarak yer aldı$ı proje grubu, yıl boyunca 
mü"terilerine üst düzey ürün ve servis kalitesiyle mükemmel bir alı"veri" deneyimi sunmak üzere çalı"malarını 
yürütmektedir. 

Mavi mü"terileri ürün ya da hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini, Mavi’yle ilgili duygu ve dü"üncelerini, her türlü 
önerilerini, telefon, e-posta, sosyal medya kanalları ve ma$azalar aracılı$ıyla "irkete iletebilmektir. 2019 yılı Kasım 
ayında önemli bir organizasyonel de$i"iklikle, "irket bünyesindeki ça$rı merkezi outsource edilerek Global Bilgi ile 
anla"ma yapılmı"tır. Bu yeni kurguya göre merkez ofisteki mü"teri ili"kileri ekipleri back ofis hizmetlerine devam 
ederken, Global Bilgi’nin Bursa lokasyonunda 18 ki"iden olu"an Mavi’ye dedike bir ekip kurulmu"tur. Ma$azalar ve 
e-ticaretteki mü"teri call center süreçlerini entegre eden yeni yapıyla birlikte Mavi mü"terilerine 7 gün boyunca
08:00-00:00 saatleri arasında hizmet verebilmek mümkün olmu"tur.

Call center ekibi, Mavi’ye ula"an tüm bilgi akı"ını yönetmekte ve gerekli aksiyonları alarak mü"terilere yanıt 
vermektedir. Mü"terilerin ürün ya da ürün dı"ı "ikâyetleri kayıt edilip raporlanmaktadır. Bu raporları "irket içinde ilgili 
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tüm departmanlarla payla"mak üzere toplantılar düzenlenmektedir.

Mü"terilerin sosyal medyada Mavi hakkında yaptı$ı payla"ım ve konu"maları takip edebilmek üzere üçüncü parti 
bir "irketten hizmet alınmaktadır. Bu hizmet sayesinde, Mavi’yle ilgili çok sayıda görü" toplanabilmekte ve cevap 
verilmesi gereken konulara hızlıca geri dönü" yapılabilmektedir. Mavi hakkında sosyal medyada payla"ılan içeriklerin 
ve yapılan yorumların %90’dan fazlası olumludur. 

Mavi markası, ürünleri, reklam kampanyalarıyla ilgili olarak düzenli olarak yapılan ara"tırmalarla, markanın tüketici 
algısındaki konumu ve mü"teri alı"veri" alı"kanlıklarıyla ilgili bilgi sa$lanmaktadır. Mavi ma$azaları ve bayilerini 
kapsayan gizli mü"teri ara"tırmaları ise her bir perakende satı" noktasının denetlenmesini ve verdi$i hizmet kalitesinin 
raporlanıp takip edilmesini sa$lamaktadır.
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#irketin en önemli varlı$ı olan insan kayna$ının en etkin ve verimli "ekilde çalı"abilmesi, motivasyonunun, maddi 
ve manevi tatmininin yakından takip edilmesi, bu konuda önlemler ve politikalar üretilmesi "irketin temel 
amaçlarındandır. #irketin insan kaynakları ilkeleri, en çok çalı"mak istenen kurum olma hedefiyle olu"turulmu"tur. 

#irket bünyesindeki !K süreçleri, Global !nsan Kaynakları Direktörlü$ü'ne ba$lı !K ve Organizasyonel Geli"im, 
Yetenek Çekme ve !"e Alım, Perakende !K ve !dari !"ler ekipleri tarafından geli"tirilmekte ve yürütülmektedir. Ayrıca, 
çalı"anlarla ili"kileri yürütmek, çalı"anlardan gelen öneriler do$rultusunda projeler geli"tirmek ve uygulamaya almak 
üzere GoWellness çalı"ma grubu ve i" sa$lı$ı ve güvenli$i konuları kapsamında çalı"an katılımını desteklemek üzere 
çalı"an temsilcileri bulunmaktadır. 

!K politikası ve uygulamaları, "irketin i" stratejilerine uygun ve sürdürülebilir büyüme için gerekli performansı 
destekleyecek "ekilde olu"turulmu" organizasyonel yetkinlik ve davranı" özellikleri (Mavi Yetkinlik Modeli) ile 
tanımlanmı" ve bu paralelde yönetilmektedir.

Tüm !K süreçleriyle ilgili, çalı"an görev tanımları ve performans, ödüllendirme kriterleri de dahil olmak üzere 
yazılı politika ve prosedürler mevcuttur ve bu dokümanlar tüm çalı"anların ula"abildi$i Mavileti"im portalında 
tutulmaktadır. Ayrıca çalı"anlara yönelik olarak periyodik bilgilendirmeler de e-posta sistemi ve intranet platformuyla 
gerçekle"tirilmektedir.

!"e alım, e$itim ve geli"im, performans ve yetenek yönetimi, kariyer yönetimi, ücretlendirme ve di$er !K süreçlerinde 
etnisite, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat e"itli$i politikası göz önünde bulundurularak çalı"anlara e"it 
davranılmaktadır. 2019 faaliyet yılında çalı"anlardan ayrımcılık konusunda hiçbir "ikâyet alınmamı"tır.
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#irketin etik kuralları, “Mavi’de Biz ve !lkelerimiz” (Code of Conduct) ba"lıklı kitapçıkla düzenlenmi" ve "irket kurumsal 
internet sitesi ve intranetinde tüm menfaat sahiplerine duyurulmu"tur. Mavi çalı"anları i"yerinde etik olmayan bir 
davranı"la kar"ıla"tı$ında, "ikâyetini kimlik ve ileti"im bilgilerini vermek zorunda olmaksızın, Etik Hat üzerinden 
anonim kalarak iletebilir. Öte yandan menfaat sahiplerinden mü"teriler ve tedarikçiler de mevzuata aykırı ve etik 
açıdan uygun olmayan i"lemleri telefon ya da e-posta mesajıyla Etik Kurul’a iletebilir.

Mavi’de etik kuralların ihlaline dair "ikâyet ve bildirimleri soru"turma ve çözümlemeden sorumlu olan birim üç asil ve 
bir yedek üyeden olu"an Etik Kurul’dur. Etik Kurul’un ba"kan ve üyeleri, ba$lı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum 
içi hiyerar"iden ba$ımsız ve kimseden etkilenmeden hareket eder. Kurula kimse tarafından baskı yapılamaz ve aldı$ı 
kararlar derhal uygulamaya koyulur.

#irket, sürdürülebilir toplumsal fayda yaratmayı ve gençlerden ilham alan sosyal sorumluluk etkinlikleri vasıtasıyla 
gençleri güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu ba$lamda "irket, a"a$ıda belirtilenler de dahil olmak üzere, çe"itli sosyal 
sorumluluk projelerinde yer almaktadır: 
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• #irket 2014 yılından bu yana Ekolojik Ara"tırmalar Derne$i’nin (EKAD) çalı"malarına destek vererek Indigo
Turtles projesiyle nesli tükenmekte olan deniz kaplumba$alarının korunmasına yardım etmektedir.

• Türk E$itim Vakfı aracılı$ıyla her yıl "irketin ya"ı kadar sayıda kız ö$renciye burs verilmektedir. 2019-2020 dönemi
için 29 ö$renci, Mavi Burs projesinden yararlanarak üniversite e$itimleri boyunca desteklenmi"tir.
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#irketin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözle"me’de açıkça belirtilmi"tir. Yönetim Kurulu temel 
olarak "irketin stratejik hedeflerini tanımlar ve ihtiyaç duyaca$ı i"gücü ile finansal kaynakları belirler ve yönetimin 
performansını denetler. 

Yönetim Kurulu'nda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Yönetim Kurulu 
üyelerinin ço$unlu$unu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeli$i haricinde "irkette herhangi bir idari görevi 
bulunmayan ki"iler olu"turacaktır.

#irket altı üyeden olu"an bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterece$i adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu ba"kanı da A grubu pay 
sahiplerinin aday gösterdi$i Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'na SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin ba$ımsızlı$ına ili"kin 
esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda ba$ımsız üye Genel Kurul tarafından seçilir. Ba$ımsız üyelerin SPK’nın kurumsal 
yönetime ili"kin düzenlemelerinde yer alan "artları ta"ıması "arttır. Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev 
süreleriyle ilgili olarak SPK’nın kurumsal yönetime ili"kin düzenlemelerine uyulur. 1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel 
hesap döneminde ba$ımsız üyelerin ba$ımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamı"tır.

1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye yer almı"tır. Önümüzdeki 
yıllarda Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na 
tavsiye edilmi" olup, bu yöndeki çalı"malar devam etmektedir. 

#irketin Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmi"leri faaliyet raporunun “Yönetim Kurulu” ba"lı$ı altında yer almakta olup, 
"irketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmı"tır. 

Yönetim Kurulu ba"kanlı$ı ve CEO'luk görevleri ayrı ki"iler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu 
üyelerinin "irket i"leri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, "irket dı"ında ba"ka görev veya 
görevler almasına ili"kin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin i" deneyimi ve sektör 
tecrübelerinin yönetime önemli katkısı olması dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmi"iyle birlikte, "irket dı"ında yürüttü$ü görevler de pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır. 

Mevcut durumda "irketin Yönetim Kurulu altı üyeden olu"maktadır. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili bilgilere a"a$ıda 
yer verilmi"tir.
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Adı Soyadı Görevi
Grup !çinde Aldı"ı Görevler 
ve #irket Unvanı

Grup Dı$ında Aldı"ı Görevler ve #irket Unvanı
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Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu ba"kanı, Yönetim Kurulu ba"kanının yoklu$unda Yönetim 
Kurulu ba"kan yardımcısı tarafından, genel müdürlü$ün gündeme ili"kin önerileri dikkate alınarak belirlenir. Yönetim 
Kurulu ayrıca "irket i"lerinin gerektirdi$i her zaman Yönetim Kurulu ba"kanı ya da Yönetim Kurulu ba"kanının 
yoklu$unda Yönetim Kurulu ba"kan yardımcısı tarafından toplantıya ça$ırılır ve/veya karar alır. Yönetim Kurulu 
1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 özel hesap döneminde toplam 66 adet karar almı"tır. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 390/1 fıkrası uyarınca gerçekle"tirilen toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 fıkrası uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadı$ı takdirde, 
Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptı$ı, karar "eklinde yazılmı" önerisine, en az 
üye tam sayısının ço$unlu$unun yazılı onayı ile alınabilmektedir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı ve karar nisaplarına ili"kin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası 
mevzuatı hükümleri uygulanır. #irket Esas Sözle"mesi'nde Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu toplantılarında, 
a$ırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanıyan bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının tarihi ve saati, toplantı ça$rısı öncesinde Yönetim Kurulu üyelerine danı"ılmak suretiyle 
belirlenir. Toplantılara ça$rı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına elektronik posta aracılı$ıyla yapılmaktadır. Yönetim 
Kurulu, kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmek üzere bir Yönetim Kurulu raportörü görevlendirmi"tir.

Toplantı tutanakları, Yönetim Kurulu raportörü tarafından Yönetim Kurulu toplantılarındaki müzakerelerin ve 
görü"melerin özetlerini ve sonuçlarını içerecek "ekilde hazırlanmaktadır. #irketin ilgili özel hesap döneminde almı" 
oldu$u kararlara kar"ı oy bulunmamaktadır.

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde ba$ımsız üyeler onaylamadı$ı için Genel Kurul onayına sunulması 
gereken herhangi bir ili"kili taraf i"lemi veya önemli nitelikte i"lem gerçekle"memi"tir.

#irketin i"tiraklerinin/ba$lı ortaklıklarının Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayan teminat 
tutarı 25 milyon ABD doları olan yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır.

Ćċăċ��®*!0ƹ)��1.1(1ŏ* ���(1È01.1(�*��+)ƹ0!(!.ƹ*���5�Č���,��2!�ǫ�|�)/�6(�|�

#,rkette, Yönet,m Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sa$lıklı olarak yer,ne get,rmes,ne katkı sa$lamak amacıyla 
Denet,mden Sorumlu Kom,te, Kurumsal Yönet,m Kom,tes, ve R,sk,n Erken Saptanması Kom,tes, olu"turulmu" olup, 
kom,teler faal,yetler,n, bel,rlenen çalı"ma esasları çerçeves,nde yürütmekted,r. Kom,teler,n çalı"ma esasları ayrıca 
",rket,n kurumsal ,nternet s,tes,nde ,lan ed,lm,"t,r.

30 N,san 2019 tar,hl, Yönet,m Kurulu kararı ,le söz konusu kom,telere üye atamaları yapılmı" ve KAP’ta açıklanmı"tır.

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde ayrıca Aday Gösterme Kom,tes, ve Ücretlend,rme Kom,tes, 
olu"turulmamı" olup, Kurumsal Yönet,m Kom,tes,’n,n bu görevler, de yer,ne get,rmes, ben,msenm,"t,r. 

Kom,teler,n görevler,n, yer,ne get,rmes, ,ç,n gereken her türlü kaynak ve destek Yönet,m Kurulu tarafından 
sa$lanmaktadır.

!cracı üyeler kom,telerde görev almamaktadır. Yönet,m Kurulu bünyes,nde olu"turulan üç kom,ten,n ba"kanlarının ve 
Denet,mden Sorumlu Kom,te üyeler,n,n ba$ımsız Yönet,m Kurulu üyeler,nden seç,lme zorunlulu$u bulundu$undan 
ba$ımsız Yönet,m Kurulu üyeler, b,rden fazla kom,tede görev almaktadır. 

�!*!0ƹ) !*��+.1)(1��+)ƹ0!

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı

Ƶ$)!0��ċ�Ƶ/$��+|(1 ǫ�È'�* ǫ�|�)/�6Č�%�.���� !|%(

�!26�0�Ƶ5 �* ×5! ǫ�|�)/�6Č�%�.���� !|%(

Sermaye piyasası düzenlemeleri ve "irket Yönetim Kurulu'nca kabul edilmi" komitelerin çalı"ma esaslarına göre 
Denetimden Sorumlu Komite kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Denet,mden Sorumlu Kom,te, kamuya açıklanacak yıllık ve ara 
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dönem f,nansal tabloların, ortaklı$ın ,zled,$, muhasebe ,lkeler,ne, gerçe$e uygunlu$una ve do$rulu$una ,l,"k,n 
görü"ler,n, ,çeren, ",rket,n çeyrek dönemler ,t,bar,yle ,l,"k,l, taraf ,"lemler,n, de$erlend,rd,$, ve yıl sonunda ",rket,n 
faal,yet raporu ve kurumsal yönet,m ,lkeler, uyum raporlarının gerçe$e uygunlu$u ve do$rulu$una ,l,"k,n görü"ler,n, 
,çeren toplam 10 adet yazılı b,ld,r,mde bulunmu"tur. !ç Denetim Direktörlü$ü, ba$ımsızlık ilkesi gere$i "irket 
organizasyon yapısında, ba$ımsız Yönetim Kurulu üyelerinden olu"an Denetimden Sorumlu Komite’ye do$rudan 
raporlama yapmaktadır. 

�1.1)/�(��®*!0ƹ)��+)ƹ0!/ƹ

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı
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Kurumsal Yönetim Komitesi, "irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, henüz uygulamaya koyulmamı" 
ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyile"tirici önerilerde bulunmak 
üzere kurulmu"tur. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde, "irketin kurumsal yönetim uygulamalarını ve kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum raporunu de$erlendirmi", ayrıca Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü faaliyetleri hakkında Yönetim 
Kurulu'na bilgi sunmu"tur. Ayrıca Ücretlendirme Komitesi görevlerini de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi 
icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak huzur hakkı ödemesine ili"kin görü"ünü Yönetim Kurulu’na 
sunmu"tur. 

�ƹ/'ƹ*��.'!*���,0�*)�/���+)ƹ0!/ƹ

Adı, Soyadı Komitedeki Unvanı Ba"ımsız/!cracı
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#irketin varlı$ını, geli"mesini ve devamını tehlikeye dü"ürebilecek risklerin erken te"hisi, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalı"malar yapmak üzere kurulmu"tur. 

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin yılda en az altı defa Yönetim Kurulu’na raporlama yapması esas olup 1 #ubat 
2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde, kurumsal risk yönetimi çalı"maları dahilinde kurumsal risklerin te"hisi ve 
bunlardan kaçınmak için gerekli adımların ve alınacak aksiyonların belirlenmesi ve bu aksiyonların ilerleme a"amalarının 
de$erlendirilmesi kapsamında 4, "irketin sermaye yapısının korundu$unun ve risk kontrol mekanizmalarının 
etkinli$inin de$erlendirilmesi kapsamında 2 kez olmak üzere Yönetim Kurulu'na 6 kez yazılı bildirimde bulunmu"tur. 
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Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesiyle SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebli$i çerçevesinde, Yönetim Kurulu'na ba$lı 
olarak faaliyette bulunmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmu"tur. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
"irketin varlı$ını, geli"mesini ve devamını tehlikeye dü"ürebilecek risklerin erken te"hisi, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalı"malar yaparak Yönetim Kurulu'na destek 
verir. Komite Yönetim Kurulu'na her toplantıda raporlama yapmakta ve bu rapor ba$ımsız denetim "irketine de 
gönderilmektedir. Yönetim kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üzerinden "irketi etkileyen risklere dair düzenli 
olarak de$erlendirmede bulunmaktadır.

Risk yönetimi ve raporlama sorumlulu$u, CFO liderli$inde, di$er direktörlüklerle koordineli bir "ekilde yürütülmektedir. 
Periyodik olarak hazırlanan raporlar ve yapılan toplantılarla riskler önceliklendirilmekte, aksiyon planları ve sorumlu 
birimler belirlenerek kritik risk indikatörleri ile takip edilmektedir. #irketin maruz kaldı$ı ba"lıca riskler, finansal riskler, 
itibar riskleri, stratejik ve operasyonel riskler ile hukuki riskler olarak dört ana ba"lıkta takip edilmektedir. Ayrıca 
05.01.2018 tarih 30292 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü$e giren Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebli$i’ne tam 
uyum sa$lamaya yönelik çalı"malar devam etmektedir. 

!" akı"ları içerisinde yer alan standart tanımlar, görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler 
iç kontrol sistemini te"kil etmektedir. !ç kontrol mekanizmasının yürütülmesinden, "irket üst yönetimi ve ba$lı 
ortaklıklarının üst yönetimi sorumludur. !ç kontrol sistemi düzenli olarak !ç Denetim Birimi tarafından de$erlendirme 
ve denetime tabi tutulmaktadır. 

ĆċĆċ�Çƹ.'!0ƹ*��0.�0!&ƹ'��! !"(!.ƹ

Yönetim Kurulu, "irketin stratejik hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynakları belirler ve yönetimin 
performansını denetler. Bu kapsamda "irketin bir yılı detaylı, iki yılı makro olmak üzere üç yıllık operasyonel ve finansal 
planlarını içeren i" planı (road map) hazırlanarak, iç ve dı" dinamiklerdeki geli"meler ı"ı$ında güncellenmektedir. Yılda 
bir kez önce c-level yöneticiler, sonrasında da tüm seviyedeki yöneticilerin bir araya geldi$i GO Forward toplantıları 
gerçekle"tirilerek bu stratejiler tartı"ılır ve tüm organizasyonun kısa ve uzun vadeli hedeflerde mutabık kalması 
sa$lanır. 

#irketin gelecek bir yıllık faaliyet dönemine ili"kin operasyonel ve finansal planlarını içeren i"letme bütçesi, tüm 
birimlerin katılımıyla ilkbahar-yaz ve sonbahar-kı" dönemlerinden olu"acak "ekilde iki a"amada hazırlanır; tüm üst 
yönetim ve Yönetim Kurulu'nun hazır bulundu$u bütçe toplantılarında detaylı olarak tartı"ılarak son hali verilir ve 
onaylanır. Yönetim Kurulu, yılda dört defa yaptı$ı stratejik toplantılarla, "irketin üçer aylık dönemler itibarıyla finansal 
performansını bütçeye göre kar"ıla"tırmalı olarak takip ederken stratejik konulardaki geli"meleri de inceler ve idari 
yapının önerilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geli"tirir ve yatırım kararları alır.

Sene sonu performans de$erlendirme sürecinde finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra, "irket stratejilerinin 
hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekle"me düzeyi de ölçülerek, bunların performans sistemine girdi te"kil 
etmesi sa$lanır.

Ćċćċ��(ƹ���'(�.�

#irkette Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sa$lanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren "irket ücretlendirme politikası güncellenmi", 26 
Nisan 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmı"tır. 

!cracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı ücretlerinin tespiti 1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap 
dönemine ili"kin gerçekle"tirilecek ola$an Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak yer alacaktır. Ba$ımsız 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya performansa dayalı ödeme planları 
kullanılmamaktadır. 

1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdüre do$rudan 
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raporlayan üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve ikramiye dahil tüm maddi menfaatlerin toplamı 55 milyon 895 
bin TL tutarındadır. Kurumsal Yönetim Tebli$i’nin 4.6.5. numaralı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri yanında 
üst düzey yöneticilere verilen ücretlerle sa$lanan di$er tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya 
açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama ki"i bazında de$il Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer 
verilecek "ekildedir.

Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashabo$lu’na ve Yönetim Kurulu Ba"kanı Ragıp Ersin 
Akarlılar’a aylık net 9.600,00 TL huzur hakkı ödemesi yapılmı"tır. Yönetim Kurulu üyesi Seymur Tarı ise 2 Mayıs 2018 
tarihli Ola$an Genel Kurul toplantısı sonrasında "irkete yapmı" oldu$u yazılı ba"vuru ile huzur hakkı alacaklarından 
feragat etti$ini beyan etti$inden kendisine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamaktadır. 

Ba$ımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet F. Ashabo$lu’na ve Yönetim Kurulu Ba"kanı Ragıp Ersin 
Akarlılar’a yapılan aylık net 9.600,00 TL huzur hakkı ödemesinin aylık net 11.000 TL olarak revize edilmesi Genel 
Kurul onayına sunulacaktır. 

Hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin "irketten herhangi bir kredi veya borç alması ve bu ki"iler lehine kefalet vb. teminatlar 
verilmesi söz konusu de$ildir.
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Ticaret Unvanı: Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.#.

Adresi: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Ka$ıthane/!STANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: !stanbul Ticaret Sicili / 309315

!nternet Sitesi Adresi: www.mavi.com , www.mavicompany.com, www.maviyatirimciliskileri.com 

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 245.000.000 TL

Çıkarılmı" Sermayesi: 49.657.000 TL

BIST Kodu: MAVI

Mavi 15 Haziran 2017 tarihinde MAVI sembolü ile Borsa !stanbul’da i"lem görmeye ba"lamı"tır. 31 Ocak 2020 tarihi 
itibariyle sermaye yapısı a"a$ıdaki gibidir.

% 31 Ocak 2020
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Yıl içinde Ola$anüstü Genel Kurul yapılmamı"tır.
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesinin (1) ila (3) numaralı bentleri uyarınca, "irket Yönetim Kurulu, 
faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmi" faaliyet yılında Mavi’nin hakim ortakları ve hakim ortakların ba$lı "irketleri ile 
olan ili"kileri hakkında bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. 

#irket Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarihinde düzenlenen i"bu Ba$lı #irket Raporu’nda "irketin hakim 
ortakları ve hakim ortakların ba$lı "irketleri ile 01.02.2019–31.01.2020 hesap döneminde yapmı" oldu$u tüm 
i"lemlerde, i"lemin yapıldı$ı anda tarafımızca bilinen hal ve "artlara göre her bir i"lemde uygun bir kar"ı edimin 
sa$landı$ı ve "irketi zarara u$ratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadı$ı ve bu 
çerçevede denkle"tirmeye gerektirecek herhangi bir i"lem ya da önlem olmadı$ı sonucuna ula"ılmı"tır.
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#irketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte "irket aleyhine açılmı" herhangi bir dava 
bulunmamaktadır.
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Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle "irket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya 
adli yaptırım bulunmamaktadır.
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Esas Sözle"me’nin "irketin güncel sermaye yapısını yansıtması, "irketin faaliyetlerinin temelini te"kil eden tasarım 
faaliyetlerinin Esas Sözle"me’de açıkça ifade edilerek "irketin tasarım destek ve te"vik mevzuatına/uygulamalarına 
uyumunun sa$lanması ve tüm bunlara ilave olarak "irketin faaliyet konusunu gerçekle"tirebilmek için e$itim tesisleri 
kurmasına, Ar-Ge çalı"maları yapmasına ve di$er ticari i" ve i"lemleri gerçekle"tirebilmesine imkân sa$layan ifadelere 
Esas Sözle"me’de yer verilmesi amacıyla, Esas Sözle"me'nin 3. ve 6. maddelerinde yapılan de$i"iklikler Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun onayı ve Ticaret Bakanlı$ı’nın izni çerçevesinde 30 Nisan 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul 
toplantısında kabul edilmi"tir. Söz konusu Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 7 Mayıs 2019 tarihinde !stanbul 
Ticaret Sicili tarafından tescil edilmi" olup, Esas Sözle"me, 13 Mayıs 2019 tarih ve 9827 sayılı Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde ilan edilmi"tir.
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlı$ı Vergi Denetim Kurulu Ba"kanlı$ı tarafından 01.02.2019–31.01.2020 tarihli özel hesap 
dönemi içerisinde "irket nezdinde 01.02.2017-31.01.2018 tarihli hesap dönemine ili"kin bir vergi incelemesi ba"latılmı" 
olup, söz konusu incelemeye ili"kin süreç devam etmektedir.
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01.02.2019-31.01.2020 hesap dönemi içerisinde "irket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

�Ø.'��ƹ��.!0���*1*1Ě*1*�ăĈćċ��  !/ƹ���,/�)�* ���!|!.(!* ƹ.)!

#irket sermayesinin Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında kar"ılıksız kalıp kalmadı$ı de$erlendirilmi"; 
49.657.000 TL olan Mavi Giyim San. Ve Tic. A.#. çıkarılmı" sermayesinin, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla 460.224.000 
TL olan ana ortaklı$a dü"en özkaynaklar ile varlı$ını fazlasıyla korudu$u ve net finansal borç/özsermaye çarpanı 
0,94 olan "irketin borç yapısının sa$lıklı bir "ekilde faaliyetlerin devamına elveri"li oldu$u sonucuna ula"ılmı"tır.
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Bo$aziçi Üniversitesi’nden Ekonomi dalında lisans diplomasına sahip olan Ersin Akarlılar, finans ve uluslararası i"letme 
yüksek lisans e$itimini New York Üniversitesi Leonard N. Stern !"letme Fakültesi’nde tamamladı. 1991 yılında Mavi’de 
çalı"maya ba"layarak, 1996’dan itibaren, New York’ta kurdu$u Mavi Amerika’da ba"kanlık görevini üstlendi. 2008’in
A$ustos ayında Mavi’nin Yönetim Kurulu üyeli$ine seçilmi" olan Akarlılar, Temmuz 2017’den bu yana Mavi’de Yönetim 
Kurulu ba"kanı olarak görev yapmaktadır.
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INSEAD’dan MBA derecesi ve ETH Zürih’ten Makine Mühendisli$i ve Robotik alanında lisans ve yüksek lisans 
dereceleri bulunan Saymur Tarı, McKinsey&Company !stanbul ofisinde ve Caterpillar Inc.’in Cenevre ofisinde görev 
yaptı. Halihazırda Turkven’in CEO’su olan Tarı, Elif Plastik, Medical Park, Koton, Mavi, Flo ve Domino’s "irketlerinin 
Yönetim Kurulu üyesidir.
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Bo$aziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi dalında lisans, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Uluslararası !li"kiler dalında 
yüksek lisans diplomalarına sahip olan Cüneyt Yavuz, 1992 yılında kariyerine ba"ladı$ı Procter & Gamble’da satı" ve 
pazarlama alanlarında çe"itli üst düzey görevlerde bulundu. 2003 yılında Polonya ülke ba"kanlı$ına atandı ve 5 sene 
boyunca Var"ova’da ya"adı. 2008 yılında CEO olarak Mavi’ye katılan Yavuz, Mart 2017’den bu yana Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Viyana Üniversitesi’nden Uluslararası Siyaset alanında lisans ve New York Üniversitesi’nden Görsel Kültür ve Tasarım 
Tarihi alanında yüksek lisans diplomalarına sahip olan Elif Akarlılar, kariyerine 1991 yılında Mavi’de ba"ladı. Global 
marka direktörlü$ü görevinden önce !stanbul ve New York’taki Mavi "irketlerinde ürün geli"tirme ve marka yönetimi 
alanında çe"itli sorumluluklar üstlenen Akarlılar, A$ustos 2008’den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktadır.
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Tufts Üniversitesi’nden Makine Mühendisli$i alanında lisans, Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den yüksek 
lisans derecelerine sahip olan Ahmet F. Ashabo$lu, 1994 yılında MIT’de ara"tırma görevlisi olarak çalı"ma hayatına 
ba"ladı, 1996-1999 yıllarında UBS Warburg, New York bünyesinde sermaye piyasaları alanında çe"itli görevlerde 
bulundu. 1999-2003 yılları arasında McKinsey & Company, New York’ta yönetici danı"manlı$ının ardından 2003 
yılında Türkiye’ye dönü" yaptı ve finansman grubu koordinatörü olarak Koç Holding’de çalı"maya ba"ladı. 2006 
yılından bu yana Koç Holding’de CFO olarak görev yapan Ashabo$lu, Temmuz 2017’den bu yana da Mavi’de Yönetim 
Kurulu üyesidir.
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Bo$aziçi Üniversitesi’nden Bilgisayar Mühendisli$i alanında lisans derecesine sahip olan Nevzat Aydın, San Francisco 
Üniversitesi’nden MBA derecesini almak üzere Silikon Vadisi’ne gitti ve “yemeksepeti.com” projesini hayata geçirmek 
üzere Türkiye’ye döndü; Türkiye’nin ilk ve en büyük online yemek sipari" sitesi Yemeksepeti’nin CEO’su ve kurucu 
orta$ı oldu. Yemeksepeti, Mayıs 2015’te Türk internet tarihinin en büyük de$erlemesiyle global sektör lideri Delivery 
Hero tarafından satın alındı ve Aydın, Türkiye’deki giri"imcili$e olan katkılarından ötürü 2010 yılında ABD Ba"kanı 
Barack Obama’nın gerçekle"tirdi$i Giri"imcilik Zirvesi’ne ça$rılan dünya çapındaki 150 giri"imciden biri oldu; ayrıca, 
2013 ve 2015 yılında Fortune Türkiye dergisi tarafından “40 Ya" Altı 40” listesinde 1. seçildi, 2017’de ise American 
Turkish Society Galası’nda Hayırseverlik Ödülü’ne layık görüldü. Endeavor, TOBB Genç Giri"imciler ve American 
Turkish Society’de Yönetim Kurulu üyeliklerini, Bo$aziçi Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti üyeli$i görevini sürdüren 
Aydın, Galata Business Angels ve Wtech Teknolojide Kadın Derne$i kurucu üyesi ve bugün toplam 48 yatırım 
sahibidir. Bu görevlerinin yanı sıra Mavi Giyim ba$ımsız Yönetim Kurulu, Allianz Danı"ma Kurulu ve Trabzonspor 
Divan Kurulu üyesidir. 
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Bo$aziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi dalında lisans, Johns Hopkins Üniversitesi’nden Uluslararası !li"kiler dalında 
yüksek lisans diplomalarına sahip olan Cüneyt Yavuz, 1992 yılında kariyerine ba"ladı$ı Procter & Gamble’da satı" ve 
pazarlama alanlarında çe"itli üst düzey görevlerde bulundu. 2003 yılında Polonya ülke ba"kanlı$ına atandı ve 5 sene 
boyunca Var"ova’da ya"adı. 2008 yılında CEO olarak Mavi’ye katılan Yavuz, Mart 2017’den bu yana Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Viyana Üniversitesi’nden Uluslararası Siyaset alanında lisans ve New York Üniversitesi’nden Görsel Kültür ve Tasarım 
Tarihi alanında yüksek lisans diplomalarına sahip olan Elif Akarlılar, kariyerine 1991 yılında Mavi’de ba"ladı. Global 
marka direktörlü$ü görevinden önce !stanbul ve New York’taki Mavi "irketlerinde ürün geli"tirme ve marka yönetimi 
alanında çe"itli sorumluluklar üstlenen Akarlılar, A$ustos 2008’den bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktadır.
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Bo$aziçi Üniversitesi’nden Ekonomi alanında lisans, Boston University’den !"letme alanında yüksek lisans derecelerine 
sahip olan Bige !"can Aksaray, kariyerine 1991 yılında EY !stanbul ofisinde bas"ladı. 1993 yılında Procter&Gamble’a 
(Gillette) finansal analist olarak katıldı, !stanbul ve Londra ofislerinde çe"itli yönetici pozisyonlarında çalı"tı ve 
son olarak Türkiye, Balkanlar ve Akdeniz bölgesi finans ve hazine yöneticisi olarak görev yaptı. 2005 yılında Avon 
Türkiye’ye finans direktörü olarak katılan ve 2015 yılında Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortado$u grup finans direktörlü$ü 
görevini üstlenen !"can Aksaray, 2019 yılında Mavi’ye CFO olarak katılmı"tır.
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Dokuz Eylül Üniversitesi’nden !ngilizce !ktisat alanında lisans, Georgia Tech ve Bilgi Üniversitelerinden Yönetimi 
alanında yüksek lisans derecelerine sahip olan Okan Gürsan, kariyerine 2001 yılında Ernst&Young’da ba"ladı. 
2004’ten itibaren 11 yıl boyunca Coca-Cola Amerika, Türkiye ve Azerbaycan’da denetim, finans, satı" ve pazarlama 
birimlerinde çe"itli üst düzey sorumluluklar üstlendi. 2015 yılında Boyner Grup’a katılarak Beymen ve Boyner’de 
üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev alan Gürsan, 2018 yılında Türkiye ülke ve dı" pazarlar direktörü (Chief 
Commercial Officer [Turkey & Export Markets]) olarak Mavi ailesine katılmı"tır.
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Mavi 2019 yılında da sa$lam bilanço yapısını koruyarak güçlü büyüme performansını sürdürmü"tür. Güçlü marka 
algısı ve bilinirli$i, mü"teri odaklı yakla"ımı ve pazar payına yönelik rekabetçi stratejileri sonucunda, Mavi, üst üste 
üçüncü yıldır Türkiye pazarında 1 milyonun üstünde yeni mü"teri kazanmayı ba"armı"tır. Türkiye perakende satı"ları, 
geçen yılın yüksek performansına ra$men, artan i"lem sayısı, satı" hacmi ve %20’nin üzerinde birebir ma$azalarda 
satı" büyümesi ile güçlü kalmaya devam etmi"tir. Sürdürülebilir kârlı büyümenin elde edilmesinde dijital kanallara 
yapılmakta olan yatırımlar da etkili olmu"tur. Avrupa ve Rusya operasyonlarında devam eden yapılanmalar ile birlikte 
üçüncü çeyrekte terse dönen kur etkisi uluslararası operasyon sonuçlarını etkilemi" ve yıl içerisinde bu kapsamda 
yılsonu büyüme ve FAVÖK beklentileri a"a$ı yönlü revize edilmi"tir.

31 Ocak 2020 tarihinde sona eren 2019 mali yılında;

• Grup’un konsolide satı" hasılatı bir önceki yıla göre %21,7 büyüyerek, 2 milyar 863 milyon TL olarak gerçekle"mi"tir.

• FAVÖK, bir önceki yıla göre %9 büyüyerek, 401 milyon TL olarak gerçekle"mi"tir. FAVÖK marjı, ürün
maliyetlerindeki önemli seviyedeki artı"ın etkisiyle 1,6 puan gerileyerek %14 olmu"tur.

• 31 Ocak 2019 itibariyle 109 milyon TL olan net borçluluk 31 Ocak 2020'de 9 milyon TL’ye gerilemi" olup Net
Borç/FAVÖK oranı 0.02x olmu"tur.

• 2019 yılında, yeni ma$aza açılı"ları, mevcut ma$azalarda yapılan geni"letme çalı"maları ve teknoloji yatırımlarını
kapsamak üzere 101 milyon TL yatırım harcaması yapılmı", yatırım harcamaları satı" gelirinin %3,5’i oranında
gerçekle"mi"tir.
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Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sa$lıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Mavi bünyesinde 
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi yer almaktadır. 
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Üyeleri do$rudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu’nda görevli ba$ımsız üye sıfatı ta"ıyan, mali 
konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi ki"ilerden olu"an Denetimden Sorumlu Komite’nin ba"kanı ve üyesi Yönetim 
Kurulu tarafından atanır. Denetimden Sorumlu Komite’nin raportörlü$ü, "irketin !ç Denetim birimi tarafından 
yürütülmektedir. Raportör, Denetimden Sorumlu Komite ba"kanı tarafından görevlendirilir. Denetimden Sorumlu 
Komite’ye i"ini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sa$lanır.

Denetimden Sorumlu Komite, "irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, ba$ımsız denetimin 
ve "irketin iç kontrol sisteminin, !ç Denetim bölümünün i"leyi"inin ve etkinli$inin gözetimini yapar. Dolayısıyla komite, 
finansal ve operasyonel faaliyetlerin gözlem altında tutulmasını, iç ve dı" denetimin sa$lıklı bir "ekilde yapılmasını 
sa$lar; mali tabloların gerçe$e uygunlu$uyla ilgili görü" bildirir, ba$ımsız denetim kurulu"unun seçiminde Yönetim 
Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Hukuka uygunluk, ahlak kuralları, çıkar çatı"maları ve kötü yönetim ile hileli i"lemler 
konularındaki soru"turmalara ili"kin "irket politikalarını ve iç denetim bölümü aracılı$ıyla kurumsal yönetim 
politikalarının uygunlu$unu gözden geçirir. !ç Denetim Direktörlü$ü'yle bir araya gelerek iç kontrol sisteminin 
yeterlili$ini görü"ür ve düzenli olarak toplantılar yaparak Yönetim Kurulu, finansal yöneticiler ba$ımsız denetçiler ve 
!ç Denetim Direktörlü$ü arasında bir ileti"im köprüsü kurulmasını sa$lar.

Denetimden Sorumlu Komite, "irket merkezinde veya Denetim Komitesi ba"kanının daveti üzerine ba"ka bir 
yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Komite, Yönetim Kurulu ba"kanı veya komite 
ba"kanı tarafından ola$anüstü toplantıya ça$rılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir. 
Denetimden Sorumlu Komite 2019 mali yılı içerisinde 14 Mart 2019, 20 Haziran 2019, 16 Eylül 2019 ve 12 Aralık 2019 
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tarihlerinde olmak üzere 4 defa toplanmı", iç denetim raporlarını incelemi" ve onaylamı"tır.

Denetimden Sorumlu Komite; 2019 yılında iç denetim ile ilgili faaliyetlerin de$erlendirildi$i dört toplantının yanı 
sıra, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklı$ın izledi$i muhasebe ilkelerine, gerçe$e 
uygunlu$una ve do$rulu$una ili"kin görü"lerini içeren, "irketin çeyrek dönemler itibariyle ili"kili taraf i"lemlerini 
de$erlendirdi$i ve yıl sonunda "irketin faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının gerçe$e 
uygunlu$u ve do$rulu$una ili"kin görü"lerini içeren toplam 10 adet yazılı bildirimde bulunmu"tur.
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Kurumsal Yönetim Komitesi, "irketin Kurumsal Yönetim !lkeleri’ne uyumunu izler, henüz uygulamaya koyulmamı" 
ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceleyerek Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyile"tirici önerilerde bulunur. 
Yatırımcı !li"kileri bölümü ile koordinasyon içinde yatırımcı ve pay sahiplerinin "irkete ula"an talep ve görü"lerini 
inceler, sonuca ba$lanmasını sa$lar, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler 
ba"ta olmak üzere, "irketin kamuyu aydınlatma politikasına uygun olarak yapılmasını sa$layıcı öneriler geli"tirir. Mavi 
bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmadı$ından, bu komitelerin görev 
ve sorumluluklarını da Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesi prensibi kabul edilmi"tir. Komite çalı"ma ve 
önerilerini rapor haline getirerek yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite 2019 mali yılında "irketin kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim !lkelerine Uyum Raporu’nu 
de$erlendirmi", Yatırımcı !li"kileri Direktörlü$ü'nün çalı"malarını takip etmi" ve "irket ücretlendirme politikasının 
güncellenmesi kapsamında çalı"malar yürütmü"tür. Ayrıca "irketin icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak 
huzur hakkı tutarının belirlenmesi yönündeki görü"lerini Yönetim Kurulu’na sunmu"tur.
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Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’na, ba"ta pay sahipleri olmak üzere "irketin menfaat sahiplerini 
etkileyebilecek olan risklerin erken te"his edilmesi ve etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri 
süreçlerini de içerecek "ekilde iç kontrol sistemlerini olu"turması için görü" sunar. Riskin Erken Saptanması Komitesi 
2019 yılında "irketin varlı$ını, geli"mesini ve devamını tehlikeye dü"ürebilecek risklerin tanımlanması, erken te"hisi, 
tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin olu"turulması, risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin uygulamaya alınması ve riskin yönetilmesi kapsamında çalı"malar yürütmü"tür, "irketin faaliyet sonuçları 
kapsamında sermaye yeterli$ini de$erlendirmi"tir. Komite hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu'na altı kez yazılı 
bildirimde bulunmu"tur.
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Mavi’de risk yönetimi ve raporlama sorumlulu$u, Global Finans Direktörlü$ü liderli$inde, di$er direktörlüklerle 
koordinasyon içinde yürütülmektedir. Kurumsal risk yönetimi çalı"malarında global bakı" açısı benimsenmi" olup 
Mavi Risk Listesi, Mavi ve tüm i"tiraklerini ilgilendiren bütün risklerin tespit edilmesiyle olu"turulmu"tur. Mavi üst 
yönetimi risk listesinde yer alan riskleri etki ve olasılık boyutlarında önceliklendirmi", yüksek risk puanına sahip 
risklerin yönetilmesine yönelik olarak kritik risk indikatörleri ile takip edilmesi ve aksiyon planlarının olu"turulması 
için gerekli çalı"maları tamamlamı"tır. kurumsal risk yönetim sistemi tarafından tespit edilen risklerin takip edilmesi 
ve yönetilmesi amacı ile hazırlanan risk yönetimi raporları, !ç Denetim birimi ile koordine edilerek, ilgili riskler denetim 
planı içerisine alınmı", plana göre tüm denetimler gerçekle"tirilmi"tir.

#irketin maruz kaldı$ı ba"lıca riskler, finansal riskler (kur, likidite, kredi, faiz ve emtia fiyat), itibar riskleri, operasyonel 
riskler ve stratejik riskler ile yasal riskler olarak dört ana ba"lıkta takip edilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 
ile Yönetim Kurulu, periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. 
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Farklı para birimlerinden elde edilen varlıklar ve yükümlülükler bakımından döviz kuru riski, ABD doları, Avro, Rus 
rublesi ve Kanada doları gibi ilgili yabancı ülke para birimlerinin Türk lirası kar"ısındaki de$er de$i"ikli$i, i"letme 
sermayesi ihtiyacına paralel likidite ve nakit akı"ı problemleri ba"lıca finansal riskler arasındadır. Finansal risklerin 
kontrol altında tutulması için net finansal borç/FAVÖK, likidite oranları, döviz pozisyonu ve borçların vade da$ılımı 
ba"ta olmak üzere çe"itli finansal göstergeler hem "irket bazında hem de konsolide ve kombine bazda takip 
edilmekte ve belirlenen limitler dâhilinde kalmaları sa$lanmaktadır. Kur riskinin yönetilmesinde öncelikli olarak 
do$al korumada (natural hedge) olmak tercih edilmekle birlikte yurtdı"ından yapılan mal alımlarına ili"kin finansal 
hedge enstrümanları sürekli ve sistematik olarak kullanılmaktadır. 2019 yılında bilanço açık pozisyonunun minimum 
seviyede tutulması kararı do$rultusunda bilançoda bulunan tüm yabancı para yükümlülükler do$al ve finansal hedge 
enstrümanları ile hedge edilmi"tir. 

Ekonominin büyümesindeki yava"lama, tüketici güven endeksindeki dü"ü" ve tüketim harcamalarının daralması 
gibi makroekonomik geli"meler de finansal riskler altında de$erlendirilmektedir. #irket bu kapsamda olu"abilecek 
risklerin erken te"hisi için belirli makroekonomik göstergeleri düzenli olarak takip etmektedir ve minimum likidite 
seviyesinin altına dü"memek, borçluluk seviyelerini dü"ük tutmak ve yeterli ve çe"itli kredi kanalına sahip olmak gibi 
stratejik öncelikler tanımlamı"tır. 
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!htiyaç duyulan perakende alanının temin edilememesi nedeniyle büyüme planlarının gerçekle"ememesi, stokların 
etkin yönetilememesi sebebiyle i"letme sermayesi ihtiyacının artması ve kârlılı$ın azalması, tedarikçilerin 
hizmetlerinde kesinti ya"anması veya hizmetlerinin durması gibi riskler operasyonel risklerin ba"ında gelmektedir. 
Mavi operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmek için tüm sistemlerinde sürekli iyile"tirmeler yapmaktadır. Bu 
amaçla fonksiyonlar arası faaliyet gösteren bir proje ekibi (Go Operations) kurulmu" olup üç yıldır ölçümlenebilen 
somut hedefler do$rultusunda çalı"malar yürütmektedir.
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Kısa, orta ve uzun vadeli i" planlarında yapılacak önemli varsayım ve ölçüm hataları, eksik yatırım yapma ya da 
yatırımları yanlı" yönlendirme, de$i"en tüketici tercihlerini, moda trendlerini ve rekabetçi ortamı öngörememek gibi 
"irketin gelecekteki varlı$ını ve sürdürülebilirli$ini olumsuz etkileyebilecek konu ve kararlar ba"lıca stratejik riskler 
arasında bulunmaktadır. Mavi ilk yılı detaylı, son iki yılı makro olmak üzere üç yıllık stratejik yol haritaları yapmakta 
ve her yıl bu yol haritasını güncel geli"meler ı"ı$ında gözden geçirerek güncellemektedir.

Mavi stratejik olarak faaliyet gösterece$i pazarları çok dikkatli seçmekte, riskli co$rafi bölgelerde direkt yatırım 
yapmaktan kaçınmaktadır. Sahip oldu$u Ar-Ge ve inovasyon kültürü rekabetçi gücün korumasına hizmet etmektedir.
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Do$rudan "irketin kontrolünde olmayan franchise faaliyetleri kapsamında bayilerin ve toptan satı" yapılan di$er 
mü"terilerin "irketin ürün kalitesi, fiyat stratejisi, pazarlama ve di$er "artlarına uygun hareket etmemeleri, marka 
ürünlerinin üretimden satı"a tüm ya"am döngüsü sürecinde olu"abilecek tedarikçi, bayi, satı" personeli ya da destek 
personeli kaynaklı sosyal ve/ya çevresel ihlaller gibi marka imajını zedeleyebilecek riskler itibar riskleri altında yer 
almaktadır. #irket bu kapsamda tüm taraflarla olan sözle"melerine ilgili konularda çe"itli yükümlülükler getiren 
maddeleri entegre etmi", uyum ile ilgili kontrol ve denetim süreçlerini olu"turmu"tur. 
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Rekabetçi gücü azaltacak yasal düzenleme ve de$i"iklikler, faaliyet gösterilen ya da tedarik sa$lanan ülkelerle 
olan ticareti olumsuz etkileyebilecek sosyal, hukuki veya siyasi istikrarsızlık ya da önemli mevzuat de$i"iklikleri, 
üçüncü ki"ilerin mü"teri bilgilerine eri"imiyle sonuçlanabilecek güvenlik ihlalleri, çevre hukuku, mesleki düzenlemeler, 
i" sa$lı$ı ve güvenli$i ve tüketicinin korunması hususları kapsamındaki kanuni ve di$er düzenleme hükümlerine 
uymakta bir aksaklık olu"ması gibi riskler yasal riskler ba"lı$ı altında de$erlendirilmektedir. 
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12 Mart 2020 tarihinde Dünya Sa$lık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını Türkiye’deki 
ilk vakanın görüldü$ü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’yi de birçok açıdan etkisi altına almı"tır. Virüsün 
yayılmasını önlemek ve kontrol altında tutulmasını sa$lamak amacıyla küresel ölçekte alınan seyahat kısıtlamaları 
ve sosyal mesafenin korunması gibi tedbirler Mavi’nin faaliyet gösterdi$i ülkelerde de uygulanmaktadır. !lk ve en 
önemli önceli$i tüm çalı"anlarının, i" ortaklarının ve tüketicilerinin sa$lı$ı ve güvenli$ini sa$lamak olan Mavi, Dünya 
Sa$lık Örgütü ve Sa$lık Bakanlı$ı'nın açıkladı$ı toplum sa$lı$ı yönlendirmeleri kapsamında 19 Mart 2020 itibariyle 
Türkiye, Almanya ve Kanada’daki tüm ma$azalar, 29 Mart itibariyle de Rusya’daki tüm ma$azalar ile Türkiye’deki 
online kanallardan satı"larına geçici süreyle ara vermi"tir. Aynı süreçte gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak ve 
operasyonlarını uzaktan sürdürebilmek için teknik altyapısını güçlendirerek merkez ofislerindeki tüm çalı"anları için 
uzaktan tam zamanlı çalı"ma modeline geçmi"tir. 

Bu geli"meler do$rultusunda "irketin i" süreklili$ini en do$ru "ekilde yönetmek üzere gerekli planlar ivedilikle 
yapılmı"tır. Envanter yönetimi kapsamında ürün alım planları yenilenerek tedarikçiler ile tam bir i"birli$i içinde 
erteleme ve iptal kararları alınmı"tır. Operasyonel giderler ve yatırım harcamaları sektörü etkisi altında bırakan mücbir 
sebep varsayımı altında aktif olarak revize edilmi"tir. Senaryo çalı"maları ile uyumlu olacak "ekilde "irketin nakit 
akı"ını kesintisiz olarak sürdürebilmek için bankalardan gerekli nakit kredi kullanımları gerçekle"tirilmi"tir. Faaliyet 
gösterilen tüm ülkelerde ilgili devlet destekleri takip edilerek bunlardan faydalanmak üzere ba"vurular yapılmı"tır. 
Bu durumdan kaynaklı belirsizlikler göz önüne alınarak risk yönetimi eylemleri kapsamında 2019 mali yıl kârının 
da$ıtılmamasına karar verilmi"tir. Tüm süreçler "effaflıkla, tüm payda"lar ile açık bir ileti"im halinde yürütülmü"tür. 

COVID-19 salgınının ticari faaliyetler üzerindeki etkisini bu rapor tarihi itibarıyla rakamlarla öngörmek henüz mümkün 
olmamakla birlikte, sa$lam finansal yapısı ve esnek yönetim anlayı"ı sayesinde mevcut durumun Mavi’nin i" süreklili$i 
varsayımı üzerinde bir etkisi olmayaca$ı dü"ünülmektedir. 
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!ç Denetim Direktörlü$ü 2017 yılında halka arz sürecinde kurulmu" olup, ba$ımsızlık ilkesi gere$i "irket organizasyon 
yapısında, Yönetim Kurulu üyelerinden olu"an Denetimden Sorumlu Komite’ye do$rudan raporlama yapmaktadır. 

!ç Denetim Direktörlü$ü'nün görevleri, "irket ve ba$lı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirli$ini ve 
do$rulu$unu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve "irketin kabul edilmi" etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini 
sa$lamak, operasyonların etkinli$i ve verimlili$ini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel 
riskleri tespit edip bu risklerin en aza indirilmesini sa$layacak çözümler bulunmasına katkılar sa$lamaktır.

!ç Denetim Direktörlü$ü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek risk odaklı yıllık denetim planı olu"turulmakta, 
iç denetim faaliyetleri bu plan do$rultusunda gerçekle"tirilmektedir. 

Yönetim Kurulu, ba"ta pay sahipleri olmak üzere menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza 
indirebilecek risk yönetim bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek "ekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim 
Kurulu komitelerinin görü"lerini de dikkate alarak olu"turmaktadır. !" akı"ları içerisinde yer alan standart tanımlar, 
görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar, yazılı prosedürler iç kontrol sistemini te"kil etmektedir. !ç kontrol 
mekanizmasının yürütülmesinden, "irket üst yönetimi ve ba$lı ortaklıklarının üst yönetimi sorumludur. !ç kontrol sistemi 
düzenli olarak !ç Denetim Direktörlü$ü tarafından de$erlendirmeye tabi tutulmakta, etkinli$i denetlenmektedir. !ç 
kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında Denetimden Sorumlu Komite periyodik olarak bilgilendirilmektedir.
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Mavi Giyim San. ve Tic. A.#. (“#irket”) Yönetim Kurulu’nun 13.04.2017 tarih ve 2017/15 sayılı karar ile kabul etti$i 
“!li"kili Taraf !"lemlerine !li"kin Esaslar” ve 24.05.2017 tarih ve 2017/28 sayılı karar ile kabul etti$i “Denetim Komitesi 
Çalı"ma Esasları” uyarınca,

(1) Denetim Komitesi’nin, ilgili çeyrek yıl finansal tablolarının yayınlanmasını müteakip gerçekle"tirece$i 
toplantılarında, Yönetim Kurulu kararı ile yıllık onayı alınmı" olan yaygın ve süreklilik arz eden ili"kili taraf 
i"lemlerinden ilgili döneme ait olanları incelemesi,

(2) Denetim Komitesi’nin, yaygın ve süreklilik arz eden ili"kili taraf i"lemlerine ili"kin yıllık incelemesinin ardından 
bu i"lemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’na bir rapor sunması ve

(3) Yönetim Kurulu’nun bu raporu #irket’in yıllık faaliyet raporuna dahil etmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere istinaden, Yönetim Kurulu’nun 29.03.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı (“Genel Nitelikli 
Yönetim Kurulu Kararı”) ile onaylanmı" olan “01.02.2019-31.01.2020 Tarihli Özel Hesap Döneminde Gerçekle"tirilmesi 
Planlanan Yaygın ve Süreklilik Arz Eden !li"kili Taraf !"lemleri” ile ilgili olarak 01.02.2019-31.01.2020 dönemindeki 
fiili gerçekle"meleri ve uygulamaları tarafımıza sunulan yönetim raporları ve bu raporların ekinde yer alan tablolar 
üzerinden incelemi" bulunuyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde;

(1) Genel Nitelikli Yönetim Kurulu Kararı’nda gerçekle"tirilece$i belirtilmi" olan #irket ve ba$lı ortaklıkları ile ili"kili 
tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden ili"kili taraf i"lemlerinin ilgili ili"kili taraflarla gerçekle"tirildi$i,

(2) 01.02.2019-31.01.2020 döneminde gerçekle"tirilen yaygın ve süreklilik arz eden ili"kili taraf i"lemleri ile ilgili 
olarak Genel Nitelikli Yönetim Kurulu Kararı’nda “öngörülen i"lem hacimleri” ile “gerçekle"en i"lem hacimleri” 
arasında bazı farklılıkların oldu$u ve bu farklıların gerekçeleri ile ilgili yeterli açıklamalarda bulunuldu$u,

(3) Yaygın ve süreklilik arz eden ili"kili taraf i"lemlerini düzenleyen önemli hüküm ve "artlar ile bu i"lemlerin piyasa 
ko"ullarına uygunlu$unu ölçmede kullanılaca$ı belirtilmi" olan yöntem ve prosedürlerin 01.02.2019-31.01.2020 
döneminde uygulanmı" oldu$u görülmü"tür.

Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında 01.02.2019-31.01.2020 döneminde Genel Nitelikli Yönetim Kararı’na 
aykırılık te"kil edebilecek önemli bir hususa rastlanmamı"tır.

Denetim Komitesi
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#irketimizce hazırlanan ve KPMG Ba$ımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.#. tarafından denetime 
tabi tutulan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya !li"kin 
Esaslar Tebli$i (“Finansal Raporlama Tebli$i”) uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan 01.02.2019–31.01.2020 dönemine 
ait yıllık finansal tabloların dipnotları ile birlikte (konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akı" 
tablosu ve özkaynak de$i"im tablosu) SPK düzenlemeleri do$rultusunda;

• Tarafımızca incelendi$ini,

• #irketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu$umuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçe$e 
aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldı$ı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu do$urabilecek herhangi 
bir eksiklik içermedi$ini,

• #irketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu$umuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Raporlama 
Tebli$i uyarınca hazırlanmı" finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, i"letmenin aktifleri, 
pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçe$i dürüst bir biçimde yansıttı$ını, 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu oldu$umuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
Mavi Giyim San. ve Tic. A.#.
Denetim Komitesi
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#irketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya !li"kin Esaslar Tebli$i"ne uyumlu olarak hazırlanan KPMG Ba$ımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Mü"avirlik A.#. tarafından denetime tabi tutulan 01.02.2019–31.01.2020 özel hesap dönemine ili"kin 
Faaliyet Raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenen ve II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebli$i'ne" 
uygun olarak hazırlanan, 01.02.2019-31.01.2020 tarihli özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 
("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")’nun SPK düzenlemeleri do$rultusunda;

• Tarafımızca incelendi$ini,

• #irketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu$umuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçe$e
aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldı$ı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu do$urabilecek herhangi
bir eksiklik içermedi$ini,

• #irketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip oldu$umuz bilgiler çerçevesinde, i"in geli"imi ve
performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte i"letmenin finansal durumunu, kar"ı kar"ıya olunan
önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttı$ını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu oldu$umuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla, 
Mavi Giyim San. ve Tic. A.#.
Denetim Komitesi
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2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�

ăā����'�ĂĀĂĀ���.ƹ$ƹ��0ƹ��.�5(��2!�Ƶ5*����.ƹ$0!��+*���.!*��
��(��Ƶ%0��+*/+(ƹ !��ƹ*�*/�(����(+(�.�2!��

ǫ�|�)/�6��!*!0`ƹ���,+.1�

12 Mart 2020
Bu rapor 8 sayfa ba$ımsız denetçi raporu ve 90 sayfa konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara 
ili"kin açıklayıcı dipnotları içermektedir.
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�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�
ǫ�|(���.0�'(�'(�.�

�`%* !'%(!.

Ba$ımsız Denetç, Raporu
Konsol,de F,nansal Durum Tabloları
Konsol,de Kâr veya Zarar ve D,$er Kapsamlı Gel,r Tabloları
Konsol,de Özkaynaklar De$,",m Tabloları
Konsol,de Nak,t Akı" Tabloları
Konsol,de F,nansal Tablolara A,t D,pnotlar�
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Dipnot

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
��!`)%È

31 Ocak 2020

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È�

31 Ocak 2019

VARLIKLAR

�®*!*�2�.(�'(�.

��'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% 4 ăāĀċĉăĉ ĂććċĆĈā

�%��.%��(���'(�. ĂăāċāĀā āćĉċĆĊă

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�0%��.%��(���'(�. 7 231.101 168.593

�%|!.��(���'(�. āĈċĂćĈ āĈċĀĆĊ

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.� 8 17.267 17.059

�0+'(�. 9 496.064 ąĆĈċĂĂĊ

�Ø.!2��.�`(�. 32 āċĂāą ġġ

�!È%*�® !*)%È�#% !.(!. 10 ąāċĈćā ăĈċĊĉĆ

ƫ�.%� ®*!)�2!.#%/%5(!�%(#%(%�2�.(�'(�. 30 ĂċĈĀā āĆċĉĀĆ

�%|!.� ®*!*�2�.(�'(�. 19 āĈċĈĂć ĂĂċĀĈĀ

�+,(�)� ®*!*�2�.(�'(�. 1.118.672 985.312

�1.�*�2�.(�'(�.

�%|!.��(���'(�. ăċĂĀĈ Ăċąāā

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.� 8 3.207 2.411

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. 11 āĉĀċĈāĊ āĆĊċĈăĊ

�1((�*�)�$�''��2�.(�'(�.� 14 ąĀćċćĈĊ ġġ

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ĂĂĂċąąĊ āĊąċąĆą

�%|!.�)�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�' 12 68.051 57.576

Ç!.!"%5! 13 154.398 136.878

�!È%*�® !*)%È�#% !.(!. 10 āāĆ 114

�.0!(!*)%È�2!.#%�2�.(�|� 30 ĆċĆĉă āċĉĉĀ

�+,(�)� 1.�*�2�.(�'(�. 818.752 358.598

����Ƶ��Ƶ��	��Ƶ� 1.937.424 1.343.910

�2%��%5%)���*�5%��%��.!0�2!�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(��
�+*/+(% !��%*�*/�(��1.1)����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

��
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ
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Dipnot

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

31 Ocak 2020

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È�

31 Ocak 2019

KAYNAKLAR

��/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

��/��2� !(%��+.`(�*)�(�. 5 ĈąċĈąĉ ĈĊċĈąĂ

��/��2� !(%�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 5 āĊĈċĊĆą ġġ

�(%È'%(%�0�.�ý�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 6 1.553 --

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 196.401 --

�61*�2� !(%��+.`(�*)�(�.�*�'�/��2� !(%�'�/�)(�.� 5 āćĀċĊąć ĂĀąċăāĈ

�%��.%��+.`(�. ĆĊĈċĂĉă ĆāĀċĂĉą

�(%È'%(%�0�.�ý�.��0%��.%��+.`(�. 6 196.804 155.105

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. 7 400.479 355.179

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�. 18 ăąċĈāą ăĂċĆāĂ

�%|!.��+.`(�. ćċĊĈā āćċĆăą

�(%È'%(%�0�.�ý�.�� %|!.��+.`(�. 6 126 10.330

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. 8 6.845 6.204

�.0!(!*)%È�#!(%.(!. 10 āĉċĊāĈ āĈċĀĉć

��/��2� !(%�'�.È�(�'(�. āćċĆćĆ āăċĀăą

ġ�_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�. 15 3.118 2.679

ġ��%|!.�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�. 15 13.447 10.355

�Ø.!2��.�`(�. 32 ġġ ĊċĆĈĈ

�®*!)�'>.��2!.#%�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø� 30 ćċĊăĆ ĂċĈăĂ

�%|!.�'�/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. 19 ĈċĊĊĂ āāċāāć

�+,(�)�'�/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. 1.123.025 896.934

�61*�2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�61*�2� !(%��+.`(�*)�(�. 5 ĉąċĀĊĉ ĊāċĊĉĆ
�61*�2� !(%�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 5 ĂąĀċĈćĊ ġġ
�(%È'%(%�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 6 3.229 --

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. 237.540 --

�.0!(!*)%È�#!(%.(!. 10 ăċąĀĆ 119

�61*�2� !(%�'�.È�(�'(�. ĈċĊăā ĆċĀāĉ

ġ�_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�161*�2� !(%�'�.È�(�'(�. 15,17 7.931 5.018

�.0!(!*)%È�2!.#%�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø 30 ĆăĂ āĂċćĉć

�+,(�)�161*�2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. 336.735 109.808

����Ƶ��×�×�×�×���� 1.459.760 1.006.742

�2%��%5%)���*�5%��%��.!0�2!�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(��
�+*/+(% !��%*�*/�(��1.1)����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

�
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ

Dipnot

ǫ�|�)/�6�
�!*!0%) !*��!`)%È

31 Ocak 2020

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È�

31 Ocak 2019

ÖZKAYNAKLAR 

Ƶ*��+.0�'(�|���ƹ0�®6'�5*�'(�.

 !*)%È�/!.)�5! 20 ąĊċćĆĈ ąĊċćĆĈ

�.0�'�'+*0.+(!�0��%�0!È!��Ø/�2!5��%È(!0)!(!.%�%`!.!*��%.(!È)!(!.%*�
!0'%/% ĨăĆċĈĆĈĩ ĨăĆċĈĆĈĩ

�>.�2!5��6�.�. ��5!*% !*�/�*�ý�* �.�()�5���'��%.%')%È� %|!.�'�,/�)(��
#!(%.(!.�2!5��#% !.(!. ĨĆċăăĈĩ ĨąċąćĀĩ

��*�)(�*)�È�"�5 ��,(�*(�.��5!*% !*�®(`Ø)�'�5�,(�.� (5.337) (4.460)

�>.�2!5��6�.�. ��5!*% !*�/�*�ý�* �.�(��%(!�!'��%.%')%È� %|!.�'�,/�)(��
#!(%.(!.�2!5��#% !.(!. ĉĉċĊćĀ 56.477

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� 88.013 63.935

�%/'0!*�'+.1*)��'�6�*`�ĥ�Ĩ'�5�,(�.�ĩ 947 (7.458)

�>. �*��5.�(�*�'�/�0(�*)�È�5! !'(!. āĊċĈĈā 19.771

�!`)%È�5�((�.�'>.(�.� ĂąĉċĀĉć āĆćċĆćĊ

�!0� ®*!)�'>.� Ċąċĉąą ĊāċĆāĈ

�+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5(�. 17.440 3.394

�+,(�)�®6'�5*�'(�. 477.664 337.168

����Ƶ��Ƶ��Ƶ��Ƶ� 1.937.424 1.343.910

�2%��%5%)���*�5%��%��.!0�2!�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(��
�+*/+(% !��%*�*/�(��1.1)����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

��
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ
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Dipnot

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�
31 Ocak 2020

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

ā�Ç1��0�ĂĀāĉĢ�
31 Ocak 2019

�>.�2!5��6�.�.�'�/)�
��/�(�0 21 ĂċĉćĂċĉĉĂ ĂċăĆĂċĉĆĀ

��0�È(�.�*�)�(ƹ5!0ƹ�Ĩġĩ 22 ĨāċąĆĉċĂćĉĩ ĨāċāąąċĊĀĆĩ

ǫ.Ø0�'>. 1.404.614 1.207.945

�!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%�Ĩġĩ 23 ĨāćāċĊćĀĩ ĨāĂĉċĀĊĈĩ

��0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#ƹ !.(!.ƹ�Ĩġĩ 23 ĨĉĆĈċāĈĈĩ ĨĈćĂċāąĆĩ

Ƶ.�È0�.)��2!�#!(ƹÈ0ƹ.)!�#ƹ !.(!.ƹ�Ĩġĩ 24 ĨĂĆċĉĆĉĩ ĨĂĂċąąĉĩ

�/�/�"��(ƹ5!0(!. !*� ƹ|!.�#!(ƹ.(!. 25 āĀċāĈć āĂċĂąă

�/�/�"��(ƹ5!0(!. !*� ƹ|!.�#ƹ !.(!.�Ĩġĩ 25 ĨĈċĈĊăĩ ĨāĀċĀĂćĩ

�/�/�"��(%5!0�'>.� 362.002 297.472
��0�.�)�"��(%5!0(!.%* !*�#!(%.(!. 26 āĀĆ ġġ

��0�.�)�"��(ƹ5!0(!.ƹ* !*�#ƹ !.(!.�Ĩġĩ 26 ĨĊāăĩ ĨăĆĊĩ

�%*�*/)�*�#% !.%�®*�!/%�"��(%5!0�'>.� 361.194 297.113
�%*�*/)�*�#!(%.(!.% 28 ĉċąĂą ąċĉćĊ

�ƹ*�*/)�*�#ƹ !.(!.ƹ�Ĩġĩ 29 ĨĂăĂċĀĊăĩ ĨāćĊċćĂĊĩ

�%*�*/)�*�#% !.(!.%Č�*!0 (223.669) (164.760)

�Ø. Ø.Ø(!*�"��(ƹ5!0(!.�2!.#ƹ�®*�!/ƹ�'>.� 137.525 132.353
�Ø. Ø.Ø(!*�"��(ƹ5!0(!.�2!.#ƹ�#ƹ !.ƹ 30 (29.638) (31.579)
ġ��®*!)�2!.#%�#% !.% (49.313) (27.625)

ġ��.0!(!*)ƹÈ�2!.#ƹ�#!(ƹ.ƹ�ĥ�Ĩ�#ƹ !.ƹ�ĩ 19.675 (3.954)

�Ø. Ø.Ø(!*�"��(%5!0(!.� ®*!)�'>.� 107.887 100.774

�®*!)�'>.�*�*� �|�(�)�
�+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5(�. āăċĀąă ĊċĂĆĈ

Ƶ*��+.0�'(�'�,�5(�.� Ċąċĉąą ĊāċĆāĈ

��5���È�*��'�6�*` 31 1,9100 1,8430

��%6Č��)+.0%/)�*�2!�2!.#%�®*�!/%�'>.�Ĩ�Ƶ��ĩ 37 644.390 367.130

�2%��%5%)���*�5%��%��.!0�2!�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%* !��+*���.!*���(��Ƶ%0�
�+*/+(% !��>.�2!5����.�.�2!��%|!.���,/�)(���!(%.����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

��
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ

Ƭ

Dipnot

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�
31 Ocak 2020

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�
31 Ocak 2019

�%|!.�'�,/�)(��#!(%.

�>.�2!5��6�.�. ��5!*% !*�/�*�ý�* �.�()�5���'(�.

��*�)(�*)�È�"�5 ��,(�*(�.��5!*% !*�®(`Ø)�'�6�*`(�.�ĥĨ'�5�,(�.�ĩ 17 ĨāċāĂąĩ ĉĈĉ

�.0!(!*)ƹÈ�2!.#ƹ�#!(ƹ.ƹĥĨ#ƹ !.ƹĩ 30 ĂąĈ ĨāĊăĩ

�>.�2!5��6�.�. ��5!*% !*�/�*�ý�* �.�(���'(�.

����*���,�.��`!2%.%)�"�.'(�.�  ĂĆċĀĉā ăćċĉĆĊ

��'ƹ0��'�È�.ƹ/'ƹ* !*�'+.1*)��'�6�*`(�.� āĀċĈĈć ĨāĀċąĀăĩ

�.0!(!*)ƹÈ�2!.#ƹ�#!(ƹ.ƹĥĨ#ƹ !.ƹĩ 30 ĨĂċăĈāĩ ĂċĂĉĊ

�%|!.�'�,/�)(��#!(%.  32.609 29.430

�+,(�)�'�,/�)(��#!(ƹ.  140.496 130.204

�+,(�)�'�,/�)(��#!(%.%*� �|�(�)�

�+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5(�. āąċĀąć ĈċąĊā

Ƶ*��+.0�'(�'�,�5(�.� āĂćċąĆĀ āĂĂċĈāă

��
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%* !��+*���.!*���(��Ƶ%0
�+*/+(% !��>.�2!5����.�.�2!��%|!.���,/�)(���!(%.����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%* !��+*���.!*���(��Ƶ%0
6'�5*�'(�.��!|%È%)����(+/1
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È�

ǫ�|�)/�6��!*!0%) !*�
�!`)%È

�È(!0)!�"��(%5!0(!.%* !*�*�'%0��'�È(�.� �%,*+0 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�!0� ®*!)�'>.� 107.887 100.774

�Ø6!(0)!(!.č

Ƶ)+.0%/)�*�2!�%0"��#% !.%�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. āāČāĂČāąČĂĈ ĂĉĀċĂĆą ćĊċĈĂă

��%6�#!(%.%�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. Ăĉ ĨćċĂĆąĩ ĨąċććĆĩ

��%6�#% !.%�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. ĂĊ ĂĂĆċĉĈĀ āāąċĆĆą

�6%*�'�.È�(�|��%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. āĆ āċĂĀĈ ćĊĀ
�� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|��%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. 17 ĊċĂĈą ąċĊćă
�Ø.!2��.�`(�.�*�#!.`!|!�15#1*� !|!.%�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. ĂĊ ĉćĆ ąĆċĈĈą

�%��.%��(���'(�. �'%� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. ăą ăćĂ ăăĀ

�%��.%��+.`(�.��%(%È'%*�.!!/'+*0�"�%6�#% !.%ĥĨ#!(%.%ĩ�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. ĂĆ ĆċĂĈć ĨĉċćĊćĩ
ǫ!'(!*!*�'.! %�6�.�.��%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. �ĂĆ ĨĂĊĀĩ ăĊĂ

�0+'(�.� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. 9 ĉċĊĉą ĨāċĊāăĩ

��/��2!�161*�2� !(%��+.`�'�.È�(�'(�.��%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. āĆ ąċĂāĈ ĂċĈĈĂ

�  %� 1.�*�2�.(�'(�.�*�!( !*�`�'�.�()�/�* �*�'�5*�'(�*�*�'�5�,(�.�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. Ăć ĉĀĉ ăĆĊ

�!.#%�#% !.%�%(!�%(#%(%� Ø6!(0)!(!. ăĀ ĂĊċćăĉ ăāċĆĈĊ
�!.`!'(!È)!)%È�5���*���,�.��`!2.%)�"�.'� Ćċąăĉ� ĨĉċĀĂĂĩ

673.536 348.614

�È(!0)!�/!.)�5!/%* !�#!.`!'(!È!*� !|%È%)(!.č

�%��.%��(���'(�. �'%� !|%È%) ĨćăċĈĀćĩ ĨĆĊċćĉĀĩ

�0+'(�. �'%� !|%È%) ĨąĉċąćĈĩ ĨāăćċąĊăĩ

�!È%*�® !*!*�#% !.(!. !'%� !|%È%) ĨĆċĈāĊĩ ĨāąċćăĆĩ

�%|!.��(���'(�. �'%� !|%È%) ĨĊĈăĩ ĈċćĉĂ

�%|!.� ®*!*�2!� 1.�*�2�.(�'(�. �'%� !|%È%) ąċăąą ĨĉċĉĊąĩ

_�(�È�*�$�'(�.��5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%* !'%� !|%È%) ĂċĂĀĂ āąċąăā

�%��.%��+.`(�. �'%� !|%È%) ąĀċĀĂą āĂĀċĀĊā

�(%È'%(%�0�.�ý�.���+.`(�. �'%� !|%È%) ąāċĈąĆ ăĂċąăă

�.0!(!*)%È�#!(%. !'%� !|%È%) Ćċāāĉ āċĊĊĉ

�%|!.��+.`(�. �'%� !|%È%) ćąā Ć

��/��2!�161*�2� !(ƹ��+.`�'�.È�(�'(�.�* �'ƹ� !|ƹÈƹ) ĨāċĆăĊĩ ĨĈĀĈĩ

�%|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. !'%� !|%È%) ĨăċăąĀĩ ĆċĂąĀ

���(%5!0(!. !�'1((�*�(�*�*�'%0��'�È(�.� 643.866 310.085

 !*!*�'� !)�0�6)%*�0��2!�%6%*� āĆČāĈ Ĩĉċćććĩ ĨąċĆąĈĩ

�!.#%�® !)!(!.% ăĀ ĨăĂċĀĀćĩ ĨąąċĊĊāĩ

Ƶċ��È(!0)!�"��(%5!0(!.%* !*�!( !�! %(!*�*!0�*�'%0 603.194 260.547

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akı$ları
�  %� 1.�*�2�.(�'��(�)(�.�* �*�'�5*�'(�*�*�*�'%0�`�'�È(�.� 11 ĨĈĊċĈćĈĩ ĨĆĈċĀĉĉĩ

�  %� 1.�*�2�.(�'�/�0�È�* �*�'�5*�'(�*�*�*�'%0�#%.%È(!.%� 94 ăĊă

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'��(�)�* �*�'�5*�'(�*�*�*�'%0�`�'�È(�.�� āĂ ĨĂĀċĉĂĂĩ ĨĊċĀĀĈĩ

ǫ�|(��+.0�'(�.�*�'+*0.+(Ø*Ø*�!( !�! %()!/%*!�5®*!(%'��(�È(�.��%(%È'%*�*�'%0�`�'�È(�.� ĨāāċĀĉĉĩ ĨāąċĆĀĈĩ

Ƶ(�*�*�"�%6 ćċĂĂą ąċćĉā

ǫċ���0�.�)�"��(%5!0(!.%* !�'1((�*�(�*�*!0�*�'%0 (105.359) (75.528)
ǫ+.`(�*)� �*�'�5*�'(�*�*�*�'%0�#%.%È(!.% ĆćāċąĈĀ ĂĊąċāĆĂ
ǫ+.`�® !)!(!.%*!�%(%È'%*�*�'%0�`�'�È(�.� ĨćĀĉċćĉĆĩ ĨăĀăċĈĊĉĩ
�%.��/®6(!È)!(!.%* !*�'�5*�'(�*�*��+.`�® !)!(!.%*!�%(%È'%*�*�'%0�`�'�È(�.� ĨĂąăċąćāĩ ġġ

�Ø.!2�%È(!)(!. !*�'�5*�'(��*�'%0�#%.%È(!.%Č�*!0 Ĩĉĉāĩ ĨąāċąĀĊĩ

�%|!.�ü*�*/�(�*�'%0�`�'�È(�.� ĂĊ ĨĈĉċĂāăĩ ĨćĉċăąĈĩ
 !*!*�0!)!00Ø ġġ ĨĂĆċĊĂĆĩ

 !*!*�"�%6 ĨĈĊċĂĆĀĩ ĨąĀċāąăĩ

C. Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit (449.020) (185.470)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artı$ (A+B+C) 48.815 (451)
D. Dönem ba$ındaki nakit ve nakit benzerleri 4 262.023 262.474
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D) 4 310.838 262.023

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%* !��+*���.!*���(��Ƶ%0
�+*/+(% !���'%0�Ƶ'�È����(+/1�
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

��
�(%È%'0!'%� %,*+0(�.��1�'+*/+(ƹ !�"ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�0�)�)(�5�����ƹ.�,�.`�/� �.ċ



BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR 175174 BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR

�ƹ,*+0 Ƶ`�'(�)� ��5"�
1 Ç%.'!0Ě%*�+.#�*%6�/5+*1�2!�"��(%5!0�'+*1/1 āĈĆ
Ă �ƹ*�*/�(�0��(+(�.�*�/1*1)1*��ƹ(ƹÈ'ƹ*�!/�/(�. āĈćġĂĀĆ

ġ��1*1)��ƹ(ƹÈ'ƹ*�0!)!(�!/�/(�. āĈć
ġ��+*/+(ƹ �/5+*�!/�/(�.� āĈĈġāĈĊ
ġ�*!)(ƹ�)1$�/!�!�,+(ƹ0ƹ'�(�.�* �� !|ƹÈƹ'(ƹ'(!. āĉĀġāĉĂ
ġ�1$�/!�!�0�$)ƹ*(!.ƹ* !'ƹ� !|ƹÈƹ'(ƹ'(!.�2!�$�0�(�. āĉă
ġ�*!)(ƹ�)1$�/!�!�,+(ƹ0ƹ'�(�.�*�*�®6!0ƹ āĉăġĂĀĂ
ġ�1$�/!�!�0�$)ƹ*�2!�2�./�5�)(�.��'1((�*�)�� ĂĀĂġĂĀă
ġ���5�*(�*�*��*��'�5Ø.Ø.(Ø|!�#ƹ.)!)ƹÈ�2!�!.'!*�15#1(�)�5��'+51()�5�*�/0�* �.0(�. ĂĀăġĂĀą

ġ��+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5�/�$ƹ,(!.ƹ�ƹ(!�5�,�(�*�ƹÈ(!)(!. ĂĀĆ
ă ǫ®(Ø)(!.!�#®.!�.�,+.(�)� ĂĀĆ
4 ��'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% ĂĀć
Ć �ƹ*�*/�(��+.`(�. ĂĀĈġĂĀĊ
ć �(ƹÈ'ƹ(ƹ�0�.�"��`�'(�)�(�.� ĂĀĊġĂāā
7 �ƹ��.ƹ��(���'�2!��+.`(�. ĂāĂġĂāă
ĉ �ƹ|!.��(���'�2!��+.`(�. ĂāăġĂāą
9 �0+'(�. ĂāĆ
āĀ �!Èƹ*�® !*)ƹÈ�#ƹ !.(!.�2!�!.0!(!*)ƹÈ�#!(ƹ.(!. Ăāć
11 �  %� 1.�*�2�.(�'(�. ĂāĈġĂāĉ
āĂ �  ƹ�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ĂāĊ
āă Ç!.!"ƹ5! ĂĂĀġĂĂĂ
14 �1((�*�)�$�''��2�.(�|� ĂĂĂ
āĆ ��.È�(�'(�.Č�'+È1((1�2�.(�'�2!��+.`(�. ĂĂăġĂĂą
āć ���$$Ø0(!. ĂĂĆġĂĂĈ
17 _�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�. ĂĂĈġĂĂĉ
āĉ _�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�. ĂĂĉ
19 �ƹ|!.�2�.(�'�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ĂĂĉġĂĂĊ
ĂĀ �!.)�5!Č�5! !'(!.�2!� ƹ|!.�®6'�5*�'�'�(!)(!.ƹ ĂĂĊġĂăĀ
Ăā ��/�(�0 Ăăā
ĂĂ ��0�È(�.�*�)�(ƹ5!0ƹ Ăăā
Ăă �!*!(�5®*!0ƹ)�#ƹ !.(!.ƹČ�/�0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#ƹ !.(!.ƹ ĂăāġĂăĂ
Ăą Ƶ.�È0�.)��2!�#!(ƹÈ0ƹ.)!�#ƹ !.(!.ƹ ĂăĂ
ĂĆ �/�/�"��(%5!0(!. !*� %|!.�#!(%.(!.�2!�#% !.(!. Ăăă
Ăć ��0�.�)�"��(ƹ5!0(!.ƹ* !*�#!(ƹ.(!.�2!�#ƹ !.(!. Ăăă
ĂĈ _!Èƹ0�!/�/�*��#®.!�/�*�ý�* �.�()�È�#ƹ !.(!. Ăăą
Ăĉ �ƹ*�*/)�*�#!(ƹ.(!.ƹ ĂăĆ
ĂĊ �ƹ*�*/)�*�#ƹ !.(!.ƹ ĂăĆ
ăĀ �!(ƹ.�2!.#ƹ(!.ƹ� ĂăĆġĂąā
ăā ��5���È�*��'�6�*` ĂąĂ
ăĂ �Ø.!2��.�`(�. ĂąĂ
ăă �ƹ*�*/�(��.�`(�. ĂąĂġĂąă

ăą �ƹ*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.ƹ/'(!.ƹ*�*ƹ0!(ƹ|ƹ�2!� Ø6!5ƹ ĂąąġĂĆĂ

ăĆ �ƹ*�*/�(��.�`(�.�Ĩ#!.`!|!�15#1*� !|!.��`�'(�)�(�.��2!�"ƹ*�*/�(�.ƹ/'0!* ĂĆăġĂĆĆ

'+.1*)��)1$�/!�!/ƹ�`!.`!2!/ƹ* !'ƹ��`�'(�)�(�.ĩ�
ăć �ƹ*�*/)�*�"��(ƹ5!0(!.ƹ* !*�'�5*�'(�*�*�*�'ƹ0��'�È(�.��ƹ(!�$�.!'!0(!.ƹ*�)10���'�0� ĂĆĆ
ăĈ �Ƶ���)10���'�0� ĂĆć
ăĉ ��,+.(�)�� ®*!)ƹ* !*�/+*.�'ƹ�+(�5(�. ĂĆć

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

�+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+� %,*+0(�.� ā�Ç%.'!0ŏ%*�+.#�*%6�/5+*1�2!�"��(%5!0�'+*1/1
�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶċ�Çċ�ĨėÇ%.'!0ĘČ�ė�2%��%5%)Ęĩ�āĊĊā�5�(�* ��'1.1()1È�+(1,�"��(%5!0�'+*1/1� !*%)�+ �'(��0+,0�*�2!�,!.�'!* !�
$�6�.�#%5%)�/�0�È� �.ċ�×.Ø*�5!(,�6!/%*!�®.)!�2!�,�)1'�#®)(!'Č�0ġ/$%.0Č�/Ø2!0!.Č��!'!0Č�!0!'Č�!(�%/!(!.Č��'/!/1�.�2!�!.'!'Č�'� �*�2!�`+�1'�
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(a) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”lere) uygunluk beyanı
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(b) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi
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(c) Ölçüm esasları
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ǫ�|(��+.0�'(�'(�.�*�(%/0!/%�ā�*+ŏ(1�*+00��/1*1()1È01.ċ�

(c) Kontrol gücü olmayan paylar

�+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5(�.Č���|(��+.0�'(�|�*�/�0�*��()��0�.%$%* !'%�*!0�2�.(�'� !|!.%*%*�+.�*/�(�010�.(�.��Ø6!.%* !*�®(`Ø()!'0! %.ċ
�.1,Ě1*���|(��+.0�'(�'(�. �'%�,�5(�.�* ��'+*0.+(�'�5��*��*! !*�+()�5�*� !|%È%'(%'(!.Č�+.0�'(�.(��5�,�(�*�+.0�'(�|��%(%È'%*�%È(!)�+(�.�'�
)1$�/!�!(!È0%.%(%.ċ

(d) Konsolidasyon eliminasyon i$lemleri

�+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�.�*�$�6�.(�*)�/���È�)�/�* ��#.1,�%`%���'%5!(!.Č�%È(!)(!.�2!�#.1,�%`%�%È(!)(!. !*�'�5*�'(�*�*�#!.`!'(!È)!)%È�
#!(%.(!.�2!�#% !.(!.�'�.È�(�'(��+(�.�'�!(%)%*!�! %()!'0! %.ċ�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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Ă��%*�*/�(�0��(+(�.�*�/1*1)1*��%(%È'%*�!/�/(�.�Ĩ !2�)�ĩ
ĂċĂ� �+*/+(% �/5+*�!/�/(�.��Ĩ !2�)�ĩ

(e) Ortak kontrol altındaki i$letme paylarından edinimler
�.1,Ě1�'+*0.+(�! !*�,�5 �È�*�'+*0.+(Ø* !'%�È%.'!0(!.%*�,�5(�.�*�*�0.�*/"!.%* !*�'�5*�'(�*�*� %È(!0)!��%.(!È)!(!.%�/1*1(�*�!*�!.'!*�
'�.È�(�È0�.)�(�� ®*!)%*���È�* ��#!.`!'(!È)%È�#%�%Č�!|!.� �$��/+*.��%/!Č�+.0�'�'+*0.+(Ø*�/�|(�* �|��0�.%$0!�)1$�/!�!(!È0%.%(%.ċ�ǫ1��)�`(��
'�.È�(�È0�.)�(�� ®*!)(!.�5!*% !*� Ø6!*(!*%.ċ��!*% !*� Ø6!*(!)!Č� %È(!0)!(!.%*�+.0�'�'+*0.+(!�0��%�+()� �|�� ®*!)(!.!�'� �.�5�,�(�.ċ�
�'0%/�,� ! %(!*� 2�.(�'(�.� 2!� �+.`(�.� ®*�! !*��.1,Ě1*� '+*0.+(Ø* !'%� ,�5 �È(�.�*�*� '+*/+(% !� "%*�*/�(� 0��(+(�.�* �� '�5 ! %(!*�  !"0!.�
 !|!.%* !*�'�5 ! %(%.ċ� �'0%/�,�! %(!*�È%.'!0(!.%*�®6/!.)�5!�'�(!)(!.%�/!.)�5!*%*�$�.%�%* !��.1,Ě1*�®6'�5*�'(�.�* ���5*��'�(!)(!.!�
!'(!*%.�2!�+.0�5��`�'�*�'>.�5�� ��6�.�.�®6'�5*�'(�. ��)1$�/!�!(!È0%.%(%.ċ�

(f) Yabancı para

i) Yabancı para i!lemler
����*���,�.���%.%)%* !�5�,�(�*�%È(!)(!.Č��.1,�È%.'!0(!.%*%*�#!`!.(%�,�.���%.%)(!.%*!�%È(!)%*�#!.`!'(!È0%|%�0�.%$0!'%�'1. �*�`!2.%()%È0%.ċ�

����*���,�.���%*/%* !*�+(�*�,�.�/�(�2�.(�'�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�.�,+.(�)�� ®*!)%�/+*1* �'%�'1.(�. �*�#!`!.(%�,�.���%.%)%*!�`!2.%()%È0%.ċ�
�!.`!|!�15#1*� !|!.(!.%5(!�®(`Ø(!*�5���*���,�.�Č�,�.�/�(�+()�5�*�2�.(�'(�.�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.Č�#!.`!|!�15#1*� !|!.%*�5���*���,�.��
�%*/%* !*�0!/,%0�! %( %|%� 0�.%$0!'%�'1. �*�#!`!.(%�,�.���%.%)%*!�`!2.%(%.ċ��!*% !*�`!2.%)(!�+(1È�*�5���*���,�.��'1.� "�.'(�.��#!*!((%'(!�
'>.�2!5��6�.�. ��)1$�/!�!(!È0%.%(%.ċ�����*���,�.���%*/%* !*�0�.%$%�)�(%5!0%5(!�®(`Ø(!*�,�.�/�(�+()�5�*�'�(!)(!.Č�%È(!)%*�#!.`!'(!È0%|%�
0�.%$0!'%�'1. �*�`!2.%()%È0%.ċ�

ƵÈ�|� �'%�'�(!)(!.%*�5!*% !*�`!2.%)%5(!�+(1È�*�5���*���,�.��'1.�"�.'(�.�� %|!.�'�,/�)(��#!(%. !�)1$�/!�!(!È0%.%(%.č
� đ� 6'�5*�'(�.��(0�* ��'�5�0(�.���(�*�*�#!.`!|!�15#1*� !|!.�"�.'�� %|!.�'�,/�)(��#!(%.!�5�*/�0�(�*�®6'�5*�'��.�`(�.��Ĩ !|!.�� �
� �  ØÈØ'(Ø|Ø�+()�/�� 1.1)1�$�.%`Č��1� 1.1) �� %|!.�'�,/�)(��#!(%. !�)1$�/!�!(!È0%.%()%È�+(�*�'1.�"�.'(�.��'>.�2!5��6�.�.��� �
� � 5!*% !*�/�*�"(�* �.�(�.ĩċ
� đ� �1.0 �È��%È(!)(!. !'%�*!0�5�0�.�)(�.�� �%.�.%/'0!*�'+.1*)�'��)���5(��#%.%(!*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*�.%/'0!*�'+.1*)�*�*�!0'%*��
� � +( 1|1�+.�* �Ď�2!
� đ� �%/'0!*�'+.1*)�*�*�!0'%*(%|%�®(`Ø/Ø* !Č�®6!((%'(%�*�'%0��'�È�.%/'%* !*�'+.1*)���.�`(�.�ċ

ii) Yurtdı!ı faaliyetler
��0�*� �()� �*� '�5*�'(�*�*� #!.`!|!� 15#1*�  !|!.�  Ø6!(0)!(!.%� 2!� È!.!"%5!�  �$%(� +()�'� Ø6!.!� 51.0 �È�� "��(%5!0(!.%*� 2�.(�'� 2!�
5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%�.�,+.(�)�� ®*!)%�/+*1* �'%�'1.(�. �*���Ě5!�`!2.%(%.ċ��1.0 �È��"��(%5!0(!. !*� +|�*�0Ø)�#!(%.�2!�#% !.(!.�%È(!)�0�.%$%*%*�
%`%* !��1(1* 1|1��5�*�+.0�(�)��'1.1* �*���Ě5!�`!2.%(%.ċ�

����*��� ,�.�� `!2.%)� "�.'(�.�� '+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5(�.�� %(%È'%*� `!2.%)� "�.'(�.�� +()� �|�� /Ø.!�!� %|!.� '�,/�)(��#!(%. !� '�5�0(�.��
�(�*)�'0��2!�5���*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.�* ��#®/0!.%()!'0! %.ċ

�|!.� �%.� 5���*��� +,!.�/5+*1*� !( !*� `�'�.�()�/�� /+*1�1* �� '+*0.+(Č� ®*!)(%� !0'%� 2!5��)ØÈ0!.!'� '+*0.+(� '�5�! %(%./!Č� %(#%(%� 5���*���
+,!.�/5+*��%(%È'%*�+(�.�'�5���*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.��$!/���* �'%��%.%')%È�010�.Č�!( !*�`�'�.)��/+*1�1�+(1È�*�'�6�*`�2!5��'�5�,(�.�*�
�%.�,�.`�/��+(�.�'�'>.�2!5��6�.�.��0.�*/"!.�! %(%.ċ��.1,Č�5���*����%.�+,!.�/5+*�%`!.!*��%.���|(��+.0�'(�|�*�*�/� !�!��%.�'�/)�*��!( !*�̀ �'�.�,�
'+*0.+(Ø�'+.15+./�Č�5���*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.��$!/���* �'%��%.%')%È�010�.�*� %(#%(%�'�/)��'+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5�+(�.�'�/�*�"(�*�.ċ�
�|!.��.1,�5���*����%.�+,!.�/5+*�%`!.!*��%.�%È0%.�'%*%�2!5��%È�+.0�'(�|�*�*�/� !�!��%.�'�/)�*��!( !*�`�'�.�,�®*!)(%�!0'%5%�2!5��)ØÈ0!.!'�
'+*0.+(Ø�'+.15+./�Č�5���*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.��$!/���* �'%��%.%')%È�010�.�'>.�2!5��6�.�.��#®.!�5!*% !*�/�*�"(�* �.�(�.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ă��%*�*/�(�0��(+(�.�*�/1*1)1*��%(%È'%*�!/�/(�.�Ĩ !2�)�ĩ
ĂċĂ� �+*/+(% �/5+*�!/�/(�.��Ĩ !2�)�ĩ�

(f) Yabancı para (devamı)

ii) Yurtdı!ı faaliyetler (devamı)
�.1,�È%.'!0(!.%Č���Č�Ƶ2.+Č��1�(!Č�Ƶǫ���+(�.��2!���*� ���+(�.�Ě*��#!`!.(%�,�.���%.%)%�+(�.�'�'1((�*)�'0� �.(�.Č�`Ø*'Ø��1�,�.���%.%)(!.%�
%(#%(%��.1,�È%.'!0(!.%*%*�+,!.�/5+*(�.�* ��®*!)(%�®(`Ø !�'1((�*�()�'0��2!5��+,!.�/5+*(�.��Ø6!.%* !�®*!)(%�!0'%5!�/�$%,��1(1*)�'0��
+(1,Č��1�È%.'!0(!.!�%(%È'%*�+(�5�2!�'+È1((�.�*�!'+*+)%'�®6Ø*Ø�5�*/�0)�'0� �.ċ��%*�*/�(�0��(+(�. �'%�'�(!)(!.%*�®(`Ø)Ø�%`%*�/!`%(!*�,�.��
�%.%)%�$�.%`Č� �Ø0Ø*�,�.���%.%)(!.%�5���*���,�.��+(�.�'�!(!� �(�*)�'0� �.ċ��+(�5�/�5(�Č�#!`!.(%� ,�.���%.%)%5(!�®(`Ø()!)%È�+(�*� %È(!)(!.�
2!���'%5!(!.Č� %(#%(%�#!`!.(%�,�.���%.%)(!.%��%*/%* !*�5!*% !*� %"� !�! %()%È0%.ċ��.1,Č�'+*/+(% !� "%*�*/�(� 0��(+(�.�2!� %,*+0(�.�*� /1*1)1�
�)���5(��.�,+.(�)��,�.���%.%)%�+(�.�'���Ě5%�'1((�*)�'0� �.ċ
�!`)%È0!�5Ø'/!'�!*"(�/5+*(1�'��1(�! %(!*��%.�!'+*+)%*%*�Ĩ�Ø.'%5!ĩ�,�.���%.%)%5(!�/1*1(�*���|(��+.0�'(�'(�.�*�"%*�*/�(�0��(+(�.�Č�5Ø'/!'�
!*"(�/5+*1*�/+*��!. %|%�0�.%$!�'� �.�.�,+.(�)��0�.%$%* !�#!`!.(%�®(`Ø)��%.%)%��%*/%* !*�5!*% !*�%"� !�! %()%È0%.ċ��*"(�/5+*�)1$�/!�!/%�
15#1(�)�(�.�*�*�ăā�Ƶ.�(�'�ĂĀĀĆ�0�.%$%�%0%��.�5(��/+*��!.)!/%�'�.�.(�È0�.�( �|�* �*Č�ā����'�ĂĀĀĆ�0�.%$%* !*�%0%��.!*����5Ø'/!'�!*"(�/5+*(1�
+()�5�*��%.�!'+*+)%5!��%0�,�.���%.%)%�+(�.�'� !|!.(!* %.%()%È0%.ċ�

����*���,�.��'1.(�.��.�,+.(�)�� ®*!)%�/+*(�.��%0%��.�5(���È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

���ĥ�Ƶ2.+ ćČĆĈĉĂ ćČĀăăĊ

���ĥ�Ƶǫ���+(�.� ĆČĊĈāć ĆČĂĈĉā

���ĥ��1�(! ĀČĀĊąă ĀČĀĈĊĆ

���ĥ���*� ���+(�.� ąČĆāāĊ ăČĊĉĀą

����*���,�.��'1.(�.��.�,+.(�)�� ®*!)(!.%�%0%��.�5(��+.0�(�)���È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ� 
31 Ocak 2020

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�
31 Ocak 2019

���ĥ�Ƶ2.+ ćČăĉćĀ ĆČĉăĆĉ

���ĥ�Ƶǫ���+(�.� ĆČĈāĉĀ ąČĊĊĂĊ

���ĥ��1�(! ĀČĀĉĉĆ ĀČĀĈĈĆ

���ĥ���*� ���+(�.� ąČăĀĊĉ ăČĉāĈĊ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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Ă��%*�*/�(�0��(+(�.�*�/1*1)1*��%(%È'%*�!/�/(�.�Ĩ !2�)�ĩ
Ăċă� *!)(%�)1$�/!�!�,+(%0%'�(�.�* �� !|%È%'(%'(!.�

1$�/!�!� ,+(%0%'�(�.�� '+*/+(% !� "%*�*/�(� 0��(+(�. �� /1*1(�*� 0Ø)�  ®*!)(!. !Č� �.1,� 0�.�"�* �*� 010�.(�� �%.� È!'%( !� 15#1(�*)�È0�.ċ�
1$�/!�!�,+(%0%'�(�.�* ��5�,�(�*�®*!)(%� !|%È%'(%'(!.�#!.%5!� ®*Ø'�+(�.�'�15#1(�*)�'0��2!�®*�!'%� ®*!)�"%*�*/�(�0��(+(�.��5!*% !*�
 Ø6!*(!*)!'0! %.ċ�
ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$(%�'+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�.��$�6�.(�*�.'!*Č������āćĚ*�*�%('�15#1(�)�/��$�.%�%* !�)1$�/!�!�,+(%0%'�(�.�* �� !|%È%'(%'�
�1(1*)�)�'0� �.ċ
�.1,Č�%('�+(�.�'�ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�0�.%$%* !*�%0%��.!*������āć�'%.�(�)�(�.�/0�* �. �*��15#1(�)�5����È(�)�È0�.ċ�ǫ1*1*�5�*��/�.�Č�ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�
0�.%$%* !*�%0%��.!*� %|!.���6��/0�* �.0� !|%È%'(%'(!.%� !�5Ø.Ø.(Ø|!�#%.)%È0%.ċ�Ƶ*��'��1� !|%È%'(%'(!.%*Č��.1,Ě1*�'+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�.��
Ø6!.%* !�®*!)(%��%.�!0'%/%��1(1*)�)�'0� �.ċ
�����āćČ�'%.���(�.�%`%*�0!'��%.�'%.�(�)��)1$�/!�!/%�)+ !(%*%�#!0%.)%È0%.ċ��.1,Č��%.�'%.����+(�.�'Č� �5�*�'�2�.(�|��'1((�*�)�$�''�*��0!)/%(�
! !*� '1((�*�)� $�''�� 2�.(�|�� 2!� ® !)!'(!� 5Ø'Ø)(Ø|Ø� +( 1|1� '%.�� ® !)!(!.%*%� 0!)/%(� ! !*� '%.�(�)�� �+.`(�.�*�� '+*/+(% !� "%*�*/�(�
0��(+(�.�*���()�È0�.ċ�

(a) Kiralama tanımı
��$��®*�!Č��.1,�0�.�"�* �*�/®6(!È)!*%*���È(�*#���* ���%.�/®6(!È)!*%*�'%.�(�)��%È(!)%�%`!.%,�%`!.)! %|%*!�������+.1)�ą�15�.�*���
ėǫ%.�Ƶ*(�È)�*�*��%.�(�)���È(!)%��`!.%,��`!.)! %|%*%*�ǫ!(%.(!*)!/%Ę*!�#®.!�'�.�.�2!.%()!'0!�%'!*��.1,��.0�'Č��%.�/®6(!È)!*%*�'%.�(�)��
%È(!)%�%`!.%,�%`!.)! %|%*%�5!*%�'%.�(�)��0�*�)�*�� �5�*�.�'� !|!.(!* %.)!'0! %.ċ������āć�15�.�*����%.�/®6(!È)!�15�.�*���0�*�)(�*�*�
2�.(�|�*�'1((�*�)�*��'+*0.+(�!0)!�$�''�*�*��!(%.(%��%.�/Ø.!�%`%*� !2.! %()!/%� 1.1)1* �Č��1�/®6(!È)!��%.�'%.�(�)��/®6(!È)!/% %.�5�� ��
�%.�'%.�(�)��%È(!)%*%�%`!.)!'0! %.ċ

�����āćŏ5��#!`%È0!Č��.1,Č�$�*#%� %È(!)(!.%*�'%.�(�)�� %È(!)%�+(�.�'�/�*�"(�* �.�(���|�� %(!� %(#%(%�+(�.�'Ď�!/'%�$�(%5(!�'%.�(�)�� %È(!)%�+(�.�'�
0�*�)(�*�*�/®6(!È)!(!.%�'+(�5(�È0�.����15#1(�)�5��'1((�*�.�'�'%.�(�)��0�*�)�*��'�.È�(�5�,�'�.È�(�)� �|�*��5!*% !*� !|!.(!* %.%()!'/%6%*�
15#1(�)�5��/!`)%È0%.ċ��+(�5�/�5(�Č������āćŏ5��/� !�!� �$��®*�!�'%.��/®6(!È)!(!.%�+(�.�'�0�*�)(�*�*�/®6(!È)!(!.!�15#1(�)�È0�.ċ����
āĈ�2!�������+.1)�ąĚ!�#®.!�'%.�(�)�� %`!.)!5!*� /®6(!È)!(!.%*Č��%.� '%.�(�)�� %È(!)%� %`!.%,� %`!.)! %|%�5!*% !*� !|!.(!* %.%()!)%È0%.ċ�
ǫ1�*! !*(!Č� ����� āć�'�,/�)�* �'%� '%.�(�)�� 0�*�)��5�(*�6��� ā�Ç1��0�ĂĀāĊ� 0�.%$%�2!5�� /+*.�/�* ��5�,�(�*�2!5�� !|%È%'(%|!�1|.�5�*�
/®6(!È)!(!.!�15#1(�*)�È0�.ċ
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Ĩ�ĩ�� �%.�(�)��%È(!)(!.%�Ĩ !2�)�ĩ

 Kiracı olarak (devamı)
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(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
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6�.�. ��)1$�/!�!(!È0%.%(%.ċ�ǫ1*(�.�*�"%*�*/�(� 1.1)�0��(+/1� �È��
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(ii) Sınıflandırma ve sonraki ölçüm (devamı)
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� (iii)  Finansal tablo dı!ı bırakma

�%*�*/�(�2�.(�'(�.
�.1,Č� "%*�*/�(� 2�.(�'(�.(�� %(#%(%� *�'%0� �'�È(�.�*�� %(%È'%*� /®6(!È)! !*�  +|�*� $�'(�.�*� /Ø.!/%�  +( 1|1* �� 2!5�� �1� "%*�*/�(� 2�.(�|�*�
)Ø('%5!0%* !*�'�5*�'(�*�*��Ø0Ø*�.%/'�2!�#!0%.%(!.%*%*�/�$%,(%|%*%�®*!)(%�®(`Ø !� !2.!00%|%* !�2!5���1�"%*�*/�(�2�.(�|�*�)Ø('%5!0%* !*�
'�5*�'(�*�*��Ø0Ø*�.%/'�2!�5�.�.(�.��*!�®*!)(%�®(`Ø !� !2.!0)%È�*!� !�®*!)(%�®(`Ø !�!(%* !��1(1* 1.)�'0��+()�/�� 1.1)1* �Č�%(#%(%�
"%*�*/�(�2�.(�'�Ø6!.%* !�'+*0.+(�/�$%�%�+()�5�� !2�)�!0)%5+./��/®6�'+*1/1�"%*�*/�(�2�.(�|��'�5�0(�.�* �*�`�'�.�.ċ

�.1,Č� �%.� "%*�*/�(� 2�.(�|�*� )Ø('%5!0%* !*� '�5*�'(�*�*� �Ø0Ø*� .%/'� 2!� 5�.�.(�.�� ®*!)(%� ®(`Ø !� !(%* !� �1(1* 1.)�5��  !2�)� !0)!/%�
 1.1)1* �Č�%(#%(%�"%*�*/�(�2�.(�|��"%*�*/�(� 1.1)�0��(+/1*��'�5�0(�.���()�5�� !2�)�! !.ċ�

�%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.
�.1,Č��%.�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø�/� !�!�2!�/� !�!Č�%(#%(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø|!�%(%È'%*��+.`�+.0� �*�'�('0�|��2!5��%,0�(�! %( %|%�6�)�*�"%*�*/�(�
 1.1)� 0��(+/1* �*� `�'�.�.ċ� Ƶ5.���Č� )!2�10� �%.� "%*�*/�(� 5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*� '+È1((�.�* �� 2!5�� *�'%0� �'�È(�.�* �� ®*!)(%� �%.�  !|%È%'(%'�
5�,�()�/�� 1.1)1* �� ���.1,��%.� "%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø� "%*�*/�(� 1.1)�0��(+/1* �*�`�'�.�.ċ�ǫ1*1*�5!.%*!Č� !|%È0%.%()%È� È�.0(�.��
 �5�*�.�'����Ě%�Ø6!.%* !*�5!*%��%.�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'�)1$�/!�!(!È0%.)!/%�#!.!'%.ċ

�%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*�'�5�0(�.�* �*�`�'�.0�()�/�* �Č� !"0!.� !|!.%�%(!��1�5Ø'Ø)(Ø(Ø|!�%(%È'%*�+(�.�'�® !*!*�010�.�Ĩ !2.! %(!*�$!.�0Ø.(Ø�
*�'%0� �È��2�.(�'�2!5��Ø/0(!*%(!*�$!.�0Ø.(Ø�5Ø'Ø)(Ø(Ø'� !� >$%(ĩ��.�/�* �'%�"�.'Č�'>.�2!5��6�.�.�+(�.�'�"%*�*/�(�0��(+(�.���(�*�.ċ
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(v) Türev finansal araçlar ve riskten korunma muhasebesi
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(v) Türev finansal araçlar ve riskten korunma muhasebesi�(devamı)
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 (i)  Çalı!anlara sa$lanan uzun vadeli faydalar
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 (ii)  Çalı!anlara sa$lanan kısa vadeli faydalar
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 (i)  Hasılatın muhasebele!tirilmesi için genel model
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A!ama 1: Sözle!menin tanımlanması
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 (i)  Hasılatın muhasebele!tirilmesi için genel model (devamı)

A!ama 2: Edim yükümlülüklerinin tanımlanması (devamı)
�.1,Č� /®6(!È)! !�5!.� �(�*��%.�)�(�2!5��$%6)!0%Č� /®6(!È)! !'%� %|!.� 0��$$Ø0(!. !*��5.���%.� È!'%( !� 0�*�)(�5��%(%5+.�2!�)ØÈ0!.%*%*�
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2�.(�|��2!5���!*6!.�0�*�)(�*��%(%.�2�.(�'(�.�#.1�1*��5+|1*(�È0�.�()�/�� 1.1)1* ���%.�2�.(�'�! %*%()!/%*!�5+(��`�*���/%0(!È0%.%()%È��%.�
 !|!.(!* %.)! %.ċ��%*�*/�(�0��(+�$�6�.(�5���(�.��'+*/�*0.�/5+*�0!/0%*%�15#1(�)�5��/!`)!6(!./!�2!5��0!/0���È�.�/�6�+()�/�� 1.1)1* ��
5�,�(���'� !|!.(!* %.)!�®*!)(%��%.�/Ø.!�%*�2�.(�|�*��+ �'(�*�.ċ������ăŏ0!'%� !|%È%'(%'(!.%*�ā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�2!�/+*.�/�* ����È(�5�*�
.�,+.(�)�� ®*!)(!.%* !�!( !�! %(!*�%È(!0)!(!.�%`%*�#!`!.(%�+()�'(���%.(%'0!Č�!.'!*�15#1(�*)�/�*��%6%*�2!.%()!'0! %.ċ

�����ăĚ0!'%� !|%È%'(%|%*�15#1(�*)�/�*�*Č��.1,Ě1*�'+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�.��Ø6!.%* !�®*!)(%��%.�!0'%/%*%*�+()�/���!'(!*)!)!'0! %.ċ

�®/0!.#!���%6��.�*���!"+.)1�Ĩ�����ĊČ����ăĊ�2!������ĈĚ !���,�(�*��!|%È%'(%'(!.ĩ
����0�.�"�* �*��5(Ø(�ĂĀāĊŏ ��5�5�)(�*�*������ĊČ����ăĊ�2!������Ĉŏ5%� !|%È0%.!*��®/0!.#!���%6��.�*���!"+.)1Č�����0�.�"�* �*� ��
āą�Ƶ.�(�'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�5�5�)(�*)�È0�.ċ�����ĂĀāĉ�5�(�* �Č�1(1/(�.�.�/��#®/0!.#!�"�%6�+.�*(�.�*�*� !|%È0%.%()!/%* !*�®*�!�2!�/+*.��!(!�
�(�*���'�$1/1/(�.���5.��+(�.�'��!(%.(!)%È�2!��1*(�.�� !|%È%'(%'�®*�!/%�2!� !|%È%'(%|!�%(%È'%*�$1/1/(�.�+(�.�'�/�*�"(�* �.)�È0�.ċ

ǫ1� !|%È%'(%'(!.� /+*1�1* �������Ċ�2!����ăĊĚ ��5!.��(�*� "%*�*/�(� .%/'0!*�'+.1*)��)1$�/!�!/%�$Ø'Ø)(!.%* !� ®.0� 0!)!(�'+*1 ��
%/0%/*��/�|(�*)�È0�.ċ�ǫ1�'+*1(�.č

đ� �È(!)(!.%*�#!.`!'(!È)!�%$0%)�(%*%*�5Ø'/!'�+()�/�*��%(%È'%*�$Ø'Ø)Č
đ� �(!.%5!�5®*!(%'� !|!.(!* %.)!(!.Č
đ� �!.%5!� ®*Ø'� !|!.(!* %.)!(!.�2!
đ� Ƶ5.��+(�.�'�0�*�)(�*��%(%.�.%/'��%(!È!*(!.% %.ċ

�%/'0!*�'+.1*)��)1$�/!�!/%*!�%(%È'%*� %|!.�$Ø'Ø)(!. !��%.� !|%È%'(%'�+()�)�È0�.ċ�Ç%.'!0Č�51'�.� ���!(%.0%(!*�%/0%/*�(�.�Č��®/0!.#!���%6�
�.�*���!"+.)1ŏ* �*� +|.1 �*�!0'%(!*!*�0Ø)�'+.1*)��%(%È'%(!.%*!�15#1(�5���'0�.ċ

ǫ1�  !|%È%'(%'(!.%*� 5Ø.Ø.(Ø'� 0�.%$%� ā� ���'� ĂĀĂĀ� 0�.%$%* !� 2!� /+*.�/�* �� ��È(�5�*� .�,+.(�)��  ®*!)(!.%� +()�'(�� �%.(%'0!Č� !.'!*�
15#1(�*)�/�*��%6%*�2!.%()!'0! %.ċ

Ăċĉ� �+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5�/�$%,(!.%�%(!�5�,�(�*�%È(!)(!.
�+,(�)�/�0�*��()���! !(%�%(!��2%���*� �Ě*�*�����Ě5!�15#1*�+(�.�'�$�6�.(�*�*�)�(%�0��(+(�.�* �'%�*!0��'0%"� !|!.%*%*�Ç%.'!0Ě!� ØÈ!*�
,�5���.�/�* �'%�"�.'�+(�*�āĂċĊćĆ���� +|.1 �*�#!`)%È�5�(�'>.(�.��$!/����%`!.%/%* !�®6'�5*�'(�.��(0�* ��)1$�/!�!(!È0%.%()%È0%.ċ�
�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ă��%*�*/�(�0��(+(�.�*�/1*1)1*��%(%È'%*�!/�/(�.�Ĩ !2�)�ĩ
Ăċĉ� �+*0.+(�#Ø�Ø�+()�5�*�,�5�/�$%,(!.%�%(!�5�,�(�*�%È(!)(!.Ĩ !2�)�ĩ�

�2%� ��*� �Ě*�*� ����Ě5!� 15#1*�+(�.�'� $�6�.(�*)�È� "%*�*/�(� 0��(+(�.�* �'%� *!0� 2�.(�'(�.�*� Ç%.'!0Ě!�  ØÈ!*� ,�5�� 2!�#!`)%È� 5�(� '>.(�.��
$!/���*�*�+(1È1)1�ăĀ��%/�*�ĂĀāĉ�0�.%$%�%0%��.�5(���È�|� �'%�#%�% %.č

ă�ǫ®(Ø)(!.!�#®.!�.�,+.(�)��

ā�Ç1��0�ĂĀāĊġăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉġăā����'�ĂĀāĊ

��,+.(�*��%(%.��®(Ø) ��,+.(�*��%(%.��®(Ø)

� �Ø.'%5! �(1/(�.�.�/� �+,(�) ��Ø.'%5! �(1/(�.�.�/� �+,(�)

ǫ®(Ø)�$�/�(�0�(1) 2.364.841 498.041 2.862.882 1.914.936 437.914 2.352.850

ġ��!.�'!* ! āċĉĂĊċąĉĆ ĆĊċćĂā āċĉĉĊċāĀć āċąĈĀċćāă ćĀċććĀ āċĆăāċĂĈă

ġ��+,0�* ąĆăċĂĈĂ ăĈĆċāĀă ĉĂĉċăĈĆ ąĀĀċĉĈĊ ăąĂċĆĈĉ ĈąăċąĆĈ

ġ��ġ0%��.!0 ĉĂċĀĉą ćăċăāĈ āąĆċąĀā ąăċąąą ăąċćĈć ĈĉċāĂĀ

�!.#%�®*�!/%��®(Ø)�'â.� 127.675 9.850 137.525 109.286 23.067 132.353

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

��,+.(�*��%(%.��®(Ø) ��,+.(�*��%(%.��®(Ø)

�Ø.'%5! �(1/(�.�.�/� �+,(�) �Ø.'%5! �(1/(�.�.�/� �+,(�)

�+,(�)��®(Ø)�2�.(�'(�.� 1.590.804 346.620 1.937.424 1.100.349 243.561 1.343.910

�+,(�)��®(Ø)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.% 1.222.165 237.595 1.459.760 821.701 185.041 1.006.742

�.1,Č�"��(%5!0(!.%*%�#!(%.(!.%*�!( !�! %( %|%��+|.�"%�'+*1)��#®.!�Ă�/0.�0!&%'��®(Ø)��(0�* ��0�'%,�!0)!'0! %.ċ�ǫ1��®(Ø)(!.�"�.'(��0%��.!0�
2!�,�6�.(�)��/0.�0!&%(!.%�#!.!'0%. %|%�%`%*��5.���5.��5®*!0%()!'0! %.ċ��(1/(�.�.�/��"��(%5!0��®(Ø)(!.%��.1,Ě1*�Ƶ)!.%'�Č���*� �Č�Ƶ2.1,�Č�
�1/5��2!� %|!.�+,!.�/5+*(�.�*��%`!.)!'0! %.ċ

Ĩāĩ�ǫ®(Ø)�$�/�(�0�Č�'+*/+(% !�! %(!*���|(��+.0�'(�'(�.��.�/�* �'%�!(%)%*�/5+*�/+*.�/�Č�Ø`Ø*�Ø�0�.�"(�.��5�,�(�*�/�0�È(�. �*�+(1È)�'0� �.ċ

30 Nisan 2018

�!0�2�.(�'(�. ćċāćć

Ç%.'!0%*��( �|��$%//!�+.�*�� ŌĂĆ

�!0�2�.(�'(�. ��È%.'!0%*�,�5�� āċĆąĂ

�!`)%È�5�(�'>.(�.�*��5�*/�0�(�*�010�. āĂċĊćĆ

�'0%/�,�010�.�� āąċĆĀĈ
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�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ą���'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%*%*� !0�5���È�|� �'%�#%�% %.č

ăā����'�ĂĀĂĀƬ 31 Ocak 2019

��/� āċĆāĆ āċĉĉĆ

ǫ�*'�(�. āĈąċĈăĊ āĂĊċćăć

�ġ��� !/%6�)!2 1�0(�. 26.429 21.831

ġ��� !(%�)!2 1�0(�. 148.310 107.805

�%|!.�*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% āăąċĆĉą āăĆċĀĆĀ

310.838 266.571

��'%0�5®*!0%)%��)�`(���`�'�'.! %(!. ġġ ĨąċĆąĉĩ

��'%0��'�È�0��(+/1* �'%�*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% 310.838 262.023

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�� %|!.�*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%�Ø`��5 �*�'�/��2� !(%�'.! %�'�.0���(���'(�.�* �*�
+(1È)�'0� �.ċ�

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě���%0�2� !(%�)!2 1�0(�.�*Č�2� !�0�.%$(!.%*%*�2!�"�%6�+.�*(�.�*�*� !0�5(�.��
�È�|� �'%�#%�% %.č�

�� ! ��%6�+.�*� 31 Ocak 2020

�� ă�Ç1��0�ĂĀĂĀ āĀČĂćŌ āąĉċăāĀ

148.310 

�� ! ��%6�+.�*� 31 Ocak 2019

Ƶǫ���+(�.� ā�Ç1��0�ĂĀāĊ ăČăĆŌ ĈĀċĊăĉ

Ƶ2.+ ā�Ç1��0�ĂĀāĊ ĀČĈĆŌ ăćċĉćĈ

107.805

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%���'%5!(!.%�Ø6!.%* !�$!.$�*#%��%.��(+'�&�2!5��'�/�0(�)��
�1(1*)�)�'0� �.ċ��.1,Ě1*�'1.�.%/'%�2!� 15�.(�(�'��*�(%6(!.%��%,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ

Ć��%*�*/�(��+.`(�.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��"%*�*/�(��+.`(�.��È�|� �'%�#%�% %.č�

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

��/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�!)%*�0/�6���*'��'.! %(!.% ĈąċĈąĉ ĈĆċāĊą

�!)%*�0/�6���*'��'.! %(!.%*%*�'�/��2� !(%�'�/)� āćĀċĊąć ĂĀąċăāĈ

ǫ�*'��*!6 %* !'%���.%�$!/�,(�.�Ĩ %,*+0�ąĩ ġġ ąċĆąĉ

�%*�*/�(�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. āĊĈċĊĆą ġġ

433.648 284.059

�61*�2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�!)%*�0/�6���*'��'.! %(!.% ĉąċĀĊĉ ĊāċĊĉĆ

�%*�*/�(�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ĂąĀċĈćĊ ġġ

324.867 91.985

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č��.1,Ě1*�0+,(�)���*'��'.! %(!.%�2!�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

ǫ�*'��'.! %(!.%� ăāĊċĈĊĂ ăĈćċĀąą

�%*�*/�(�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ąăĉċĈĂă ġġ

758.515 376.044

�.! %�/®6(!È)!(!.%*%*�+.%&%*�(�2� !(!.%*!�#®.!���*'��'.! %(!.%�#!.%�® !)!(!.%Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��
�È�|� �'%�#%�% %.č�

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

ǫ%.�5�(�%`%* !�® !*!�!'(!. ĂăĆċćĊą ĂĉąċĀĆĊ

�'%*�%�5�( ��® !*!�!'(!. ĉăċĉāă ĈĊċĉćĊ

×`Ø*�Ø�5�( ��® !*!�!'(!. ĂĉĆ āāċĉĈĈ

�®. Ø*�Ø�5�( ��® !*!�!'(!. ġġ ĂăĊ

319.792 376.044

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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Ć��%*�*/�(��+.`(�.�Ĩ !2�)�ĩ�
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č��`�'�+(�*���*'��'.! %(!.%*!�%(%È'%*�2� !�2!�È�.0(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020

� � ��.���%.%)%
�+)%*�(�"�%6�

+.�*�Ō �� ! �+)%*�(� !|!. �!"0!.� !|!.%

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% Ƶ2.+ ĀČćĆŌġąČāĀŌ ĂĀĂĀ ĆĆċĀĆā ĆĆċĂăą

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% �� āāČĆĆŌġĂăČĆćŌ ĂĀĂĀġĂĀĂĂ āĉăċĀĈć āĉąċąĀĈ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% Ƶǫ���+(�.� ăČĊĀŌġąČĈĈŌ ĂĀĂĀġĂĀĂĂ ĂĊċąāĀ ĂĊċćĂĈ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% �1/��1�(!/% āĂČĊĆŌġāăČĊąŌ ĂĀĂĀġĂĀĂā ăĈċćāĀ ăĉċĀăĉ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% ��*� ���+(�.� ăČĊĆŌ ĂĀĂĀ āĂċąĉć āĂċąĉć

317.633 319.792

31 Ocak 2019

� � ��.���%.%)%
�+)%*�(�"�%6�

+.�*�Ō �� ! �+)%*�(� !|!.
�!"0!.�
 !|!.%

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% Ƶ2.+ ĀČĀĀŌġăČĆĀŌ ĂĀāĊ ąćċĊĊĆ ąĈċăĂā

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% �� ĀČĀĀŌġăĈČĈĆŌ ĂĀāĊġĂĀĂĂ ĂĆăċĀĉĆ ĂĆĊċĊăĊ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% Ƶǫ���+(�.� ąČĀĆŌġćČĉĀŌ ĂĀāĊġĂĀĂĂ ăĀċĊĆĀ ăāċĂăĆ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% �1/��1�(!/% āĂČĊĆŌ ĂĀĂĀ ĂĊċąāā ĂĊċĈĈĈ

�!)%*�0/�6�ǫ�*'���.! %/% ��*� ���+(�.� ăČĈĀŌ ĂĀāĊ ĈċĈĈĂ ĈċĈĈĂ

368.213 376.044

�.1,Ě1*�(%'% %0!Č�5���*���,�.��2!�"�%6�+.�*��.%/'%�2!�%(#%(%� 15�.(�(�'��*�(%6(!.%� %,*+0�ăąĚ0!��!(%.0%()%È0%.ċ

�61*�2� !(%�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�*)�(�.�*�'�/��2� !(%�'�/�)(�.� 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ĂāĂċāĈĆ ġġ

�.0!(!*)%È�'%.�(�)���+.`(�*)��)�(%5!0(!.%�Ĩġĩ ĨāąċĂĂāĩ ġġ

197.954 ġġ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ć��%*�*/�(��+.`(�.�Ĩ !2�)�ĩ�

�61*�2� !(%�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�*)�(�. 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ăćĂċĉĆĆ ġġ

�.0!(!*)%È�'%.�(�)���+.`(�*)��)�(%5!0(!.%�Ĩġĩ ĨāĂĂċĀĉćĩ ġġ

� 240.769 ġġ

�+,(�)�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�*)�(�. 438.723 ġġ

ć��(%È'%(%�0�.�"��`�'(�)�(�.�
�+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�. ��+.0�'(�.Č�®*!)(%�5®*!0%)�,!./+*!(%�2!�5®*!0%)�'1.1(1�Ø5!(!.%Č��%(!(!.%�2!�'!* %(!.%�0�.�"�* �*�'+*0.+(�
! %(!*�2!5��'!* %(!.%*!���|(��È%.'!0(!.�%(!��%.(%'0!�%È0%.�'�2!�)ØÈ0!.!'!*�'+*0.+(�! %(!*�+.0�'(�'(�.�%(%È'%(%�0�.�"(�.�+(�.�'�'��1(�! %()%È0%.ċ�
�È(!0)!*%*�*+.)�(�%È(!5%È%�!/*�/�* ��%(%È'%(%�0�.�"(�.(��`!È%0(%�%È(!)(!.�5�,�()�È0�.ċ�
ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(�Č�Ƶ'�.(�(�.�Ƶ%(!/%�)!*/1,(�.��Ĩ��0)���(%"�Ƶ'�.(�(�.Č���5.%5!��!0$%5!�Ƶ'�.(�(�.�2!��!5$�*�Ƶ'�.(�(�.ĩ��.1,Ě1�
'+*0.+(�! !*�+.0�'(�.�+(1,Č�ŌĂĈČāĊ�+.�*�* �� +|.1 �*�2!�ǫ(1!�	*0!.*�0%+*�(��+( %*#�ǫċ�ċ�2�/�0�/�5(��ŌĀČĂĂ�+.�*�* �� +(�5(��+()�'�
Ø6!.!��.1,Ě1*�ŌĂĈČąāĚ%*!�/�$%,0%.ċ

Ĩ�ĩ��(%È'%(%�0�.�"���'%5!(!.%�

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È'%(%�0�.�"(�. �*�'�/��2� !(%�0%��.%��(���'(�.�5+'01.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��+'01.ĩ

� 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*�2!.%(!*��2�*/(�.�

�.�'��%5%)���*�5%��%��.!0�ƵċÇċ�ĨŎ�.�'ŎĩĨāĩ āćċĉĂą ĂĀċĊąĊ

16.824 20.949

Ĩāĩ��.�'Ě��2!.%(!*��2�*/(�.�'1)�È��(�)(�.�5(��%(#%(%�+(1,�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!.�$!/�����(0�* ��0�'%,�! %()!'0! %.ċ�

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*� ®*!)(!.!�%(%È'%*�%(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�.���'%5!/%��È�|� �'%�#%�% %.ċ

� 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�.

�.�'Ĩāĩ āĈĆċĂćĂ āąĊċĀăĆ

Ƶ'�5��!()�(��%/��(#�6$%6�$���ƫ�ĨėƵ'�5ĘĩĨĂĩ ĂāċĆąĂ ćċĀĈĀ

196.804 155.105

Ĩāĩ�Ç%.'!0��*��+.0�'(�.�*�*��%(!/%�0�.�"�* �*�'+*0.+(�! %(!*��.�'Ě��+(�*��+.`(�.�/0+'��(�)�* �*�'�5*�'(�*)�'0� �.ċ�ǫ+.`(�.�0!)%*�0/�6�2!�
"�%6/%6 %.ċ��.�'�%(!�ĊĀ�#Ø*�2� !�%(!�`�(�È�()�'0� �.ċ
ĨĂĩ��.�'Ě�*��/�.Ě ��)1'%)�%È0%.�'%�+(�*�Ƶ'�5Ě���+.`(�.Č�/0+'��(�)�* �*�'�5*�'(�*)�'0� �.ċ�ǫ+.`(�.�0!)%*�0/�6�2!�"�%6/%6 %.ċ�Ƶ'�5�%(!�ĊĀ�
#Ø*�2� !�%(!�`�(�È�()�'0� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ć��(%È'%(%�0�.�"��`�'(�)�(�.��Ĩ !2�)�ĩ
Ĩ�ĩ��(%È'%(%�0�.�"���'%5!(!.%�Ĩ !2�)�ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È'%(%�0�.�"(�.��'�/��2� !(%� %|!.��+.`(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�.

�"(�01*��%5%)�/!.)�5! �.(�.�Ĩāĩ āĂć āĀċăăĀ

��/��2� !(%�%(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. 126 10.330

Ĩāĩ��"(�01*��%5%)�/!.)�5! �.(�.�*��+(�*��+.`(�.�*��Ø5Ø'��%.�'�/)���"(�01*��%5%)ŏ%*�/�0�*��(�*)�/�* �*�'�5*�'(�*�*�āċĊąĂ��%*�Ƶǫ��
 +(�.���+.`0�*�+(1È)�'0� �.ċ�ǫ+.`(�.�0!)%*�0/�6�2!�"�%6/%6 %.ċ��(#%(%�010�.�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��® !*)%È0%.ċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È'%(%�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�.���'%5!(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*�'�/��2� !(%��+.`(�.

�5(2%���+1/!�	*�ċ Ććć ġġ

�2%�
!�*/��+( %*#�	*�ċ 987 --

1.553 ġġ

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�.��'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*�161*�2� !(%��+.`(�.

�5(2%���+1/!�	*�ċ āċĂăĉ ġġ

�2%�
!�*/��+( %*#�	*�ċ 1.991 --

3.229 ġġ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ć��(%È'%(%�0�.�"��`�'(�)�(�.��Ĩ !2�)�ĩ
Ĩ�ĩ��(%È'%(%�0�.�"�%È(!)(!.%�

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È'%(%�0�.�"(�. �*�5�,�(�*�Ø.Ø*��(�)(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

� 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*�Ø.Ø*��(�)(�.�

�.�' ąĉĈċćăā ăĊăċććĂ

Ƶ'�5 ĉĀċāāą ĊĂċăĈć

567.745 486.038

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È'%(%�0�.�"(�. �*��(�*�*�$%6)!0(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*��(�*�*�$%6)!0(!.

�.�'Ĩāĩ āċćĂĀ āċąĊĀ

�2%�
!�*/��+( %*#�	*�ċĨĂĩ ĉąĈ ĈąĂ

�5(2%���+1/!�	*�ċĨăĩ ććć ćĈĉ

ƫ���&!'0��!1/!*/0�))��ǫ�� ġġ 979

3.133 3.889

Ĩāĩ��.1,Č��.�'ŏ0�*�_!.'!6'®5�2!�ǫ�5.�),�È��"��.%'��)�|�6�(�.�*��'%.�(�)�È0�.ċ
ĨĂĩ��2%���*� ��)!.'!6�+"%/�2!� !,+/1*1��2%�
!�*/��+( %*#�	*�ċĚ !*�'%.�(�)�È0�.ċ
Ĩăĩ��2%���*� �Č���*�+12!.Ě �'%���(!0+3*�)�|�6�/�*���5(2%���+1/!�	*�ċŏ !*�'%.�(�)�È0�.ċ

Ĩ�ĩ�×/0� Ø6!5�5®*!0%�%(!.!�/�|(�*�*�"�5 �(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�(���%0Č��.1,�Ø/0� Ø6!5�5®*!0%�%(!.%*!�/�|(�*�*�'�/��2� !(%�ĨØ�.!0(!* %.)!�2!� %|!.�5�*�$�'(�.Č�
$161.�$�''��%'.�)%5!Č�%6%*�'�.È�(�|�Č�'� !)�0�6)%*�0�Č�,.%)�2!��!*6!.%�"�5 �(�.ĩ�2!�161*�2� !(%�"�5 �(�.�*�0+,(�)��ĆĆċĉĊĆ����Ĩăā����'�
ĂĀāĊč�ąąċāćĀ���ĩ�010�.�* � �.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$�%0%��.�5(���.1,Ě1*�Ø/0� Ø6!5�5®*!0%�%(!.!�$!.$�*#%��%.��+.�1��1(1*)�)�'0� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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Ĉ��%��.%��(���'�2!��+.`(�.
��/��2� !(%�0%��.%��(���'(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�'�/��2� !(%�0%��.%��(���'(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�0%��.%��(���'(�. ĂăāċāĀā āćĉċĆĊă

231.101 168.593

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�%(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�0%��.%��(���'(�.��È�|� �'%�'�(!)(!. !*�+(1È)�'0� �.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

Ƶ(���(�. āĊĀċĊĊą āăĈċĊĆĆ

�� !(%�`!'(!. āĂċĉăĆ āĀċĈăć

ƫ%.+�! %(!*�`!'(!. ąċĀĆā ăċĀĉĂ

Ƶ(���'�/!*!0(!.% ĂąċćĆă āĉċĀĀĈ

ǫ!'(!*!*�'.! %�6�.�.(�.��Ĩġĩ ĨāċąăĂĩ ĨāċāĉĈĩ

ÇØ,$!(%�0%��.%��(���'(�. āĈċĈĀĊ āćċĆĈĉ

ÇØ,$!(%�0%��.%��(���'�'�.È�(�|��Ĩġĩ ĨāĈċĈĀĊĩ ĨāćċĆĈĉĩ

231.101 168.593

ÇØ,$!(%��(���'�'�.È�(�|��#!`)%È0!'%�0�$/%(�! %(!)!)!�0!�.Ø�!/%*!� �5�*�(�.�'��!(%.(!*)%È0%.ċ
�.1,Ě1*�'�/��2� !(%�0%��.%��(���'(�.�*��%(%È'%*�'.! %�.%/'%Č�'1.�.%/'%�2!� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�%(%È'%*� !0�5(�.��%,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ

��/��2� !(%�0%��.%��+.`(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�'�/��2� !(%�0%��.%��+.`(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ąĀĀċąĈĊ ăĆĆċāĈĊ

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�.�Ĩ�%,*+0�ćĩ āĊćċĉĀą āĆĆċāĀĆ

597.283 510.284

�%��.%��+.`(�.���È(���Č�0%��.%��(�)(�. �*�2!� !2�)�! !*�$�.��)�(�. �*�'�5*�'(�*�*�® !*)!)%È�010�.(�.��'�,/�)�'0� �.ċ��.1,Ě1*�'�/��
2� !(%�0%��.%��+.`(�.�*��%(%È'%*�'1.�2!�(%'% %0!�.%/'%��%,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�
%(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��'�/��2� !(%�0%��.%��+.`(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ĉ��%��.%��(���'�2!��+.`(�.�Ĩ !2�)�ĩ

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%��.%��+.`(�.Ĩāĩ ăĊąċĆāć ăąćċāĊć

�% !.�0�$�''1'(�.� ĆċĊćă ĉċĊĉă

400.479 355.179

Ĩāĩ��%��.%��+.`(�.�*�ćĈċĂąĂ���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ĆāċĂăĊ���ĩ�%0$�(�0�"�'0+.%*#��+.`(�.�* �*�+(1È)�'0� �.ċ�Ç%.'!0Č�51.0 �È�* �*�5�,0�|��)�(�
�(�)(�.��%`%*�%0$�(�0�"�'0+.%*#%�5�,)�'0� �.ċ��0$�(�0�"�'0+.%*#%�'�,/�)�* �Č�51.0 �È��0! �.%'`%(!.Č�Ç%.'!0Ě0!*�+(�*��(���'(�.�*��5%*!�Ç%.'!0Ě%*�
0!)(%'�0!5% %�%(!�`�(�È0�|��"%*�*/�'1.1(1È(�.�*�� !2.!0)!'0! %.ċ�

�

ĉ��%|!.��(���'�2!��+.`(�.�
��/��2� !(%� %|!.��(���'(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�'�/��2� !(%� %|!.��(���'(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�. āĈċĂćĈ āĈċĀĆĊ

17.267 17.059

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�%(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�'�/��2� !(%� %|!.��(���'(�.��È�|� �'%�'�(!)(!. !*�
+(1È)�'0� �.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

��)1�% �.!(!.%* !*��(���'(�.Ĩāĩ� āćċĆĉĉ āąċĉĉĀ

�%|!.�`!È%0(%��(���'(�. ćĈĊ ĂċāĈĊ

17.267 17.059

Ĩāĩ���)1�% �.!(!.%* !*��(���'(�.��.1,Ě1*�ĂċĆĂă����Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ăċăćĊ���ĩ��1.-1�(%05�0!È2%'%�'�,/�)�* �'%��(���'(�.�*��2!�āăċĊĊą����
Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āāċăĈĈ���ĩ������(���'(�.�*��%`!.)!'0! %.ċ�
�2%��%5%)Č��Ø.'%5!�ƫ1)$1.%5!0%��'+*+)%�ǫ�'�*(�|��0�.�"�* �*�ė�1.-1�(%05Ę�%/)%5(!�5Ø.Ø0Ø(!*��%.�)�.'�(�È)��,.+#.�)��'�,/�)�* ��
 ®*!)/!(�+(�.�'�51.0 �È�* ��5�,�(�*�5�0�.�)(�.�'�.È�(�|�* ��010�.��$!/�,(�*�*��%.� !2(!0�0!È2%'%��()��$�''�*��/�$%,0%.ċ��1.-1�(%05�#!(%.�
0�$�''1'(�.���1�)�.'��,.+#.�)��'�,/�)�* ����È21.1/1�5�,�(�*�5�0�.�)�)�(%5!0(!.%�2!��!(%.(%�#% !.(!.�Ø6!.%* !*�$!/�,(�*�*�0!È2%'�
010�.�*�*�$!*Ø6�® !)!/%�#!.`!'(!È)!)%È�'�/)�* �*�+(1È)�'0� �.ċ
�.1,Ě1*�'�/��2� !(%� %|!.��(���'(�.�*�*�'.! %�2!�'1.�.%/'%*!�%(%È'%*� !0�5(�.� %,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ĉ��%|!.��(���'�2!��+.`(�.�Ĩ !2�)�ĩ
�61*�2� !(%� %|!.��(���'(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�161*�2� !(%� %|!.��(���'(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.Ĩāĩ ăċĂĀĈ Ăċąāā

3.207 2.411

Ĩāĩ��(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.���'%5!/%�2!.%(!*� !,+6%0+�2!�0!)%*�0(�. �*�+(1È)�'0� �.ċ
�.1,Ě1*�161*�2� !(%� %|!.��(���'(�.�*�*�'.! %�2!�'1.�.%/'%*!�%(%È'%*� !0�5(�.�� %,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ

��/��2� !(%� %|!.��+.`(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�'�/��2� !(%� %|!.��+.`(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ćċĉąĆ ćċĂĀą

�(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�.�Ĩ�%,*+0�ćĩ āĂć āĀċăăĀ

6.971 16.534

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�%(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�.��È�|� �'%�'�(!)(!. !*�+(1È)�'0� �.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

 !*!�!'�2!.#%�2!�"+*(�. ćċĉąĀ ćċāĊĉ

�%|!.�`!È%0(%��+.`(�. Ć ć

6.845 6.204

�.1,Ě1*�'�/��2� !(%� %|!.��+.`(�.�*��%(%È'%*�'1.�2!�(%'% %0!�.%/'%��%,*+0�ăąĚ0!��`�'(�*)�È0�.ċ�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ċ��0+'(�.�

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��/0+'(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%��.%�)�((�. ąĊĀċăąĂ ąăćċĀĀą

�+*/%*5!�)�((�. ĂĊċĉĊĉ ĂĊċĊĊĊ

�+( �'%�)�((�. ĆĂĆ ćċĂĊă

�0+'� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|��Ĩġĩ ĨĂąċĈĀāĩ ĨāĆċĀćĈĩ

496.064 457.229

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��/0+'(�.�Ø6!.%* !�$!.$�*#%��%.�%,+0!'ĥ.!$%*�5+'01.ċ�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��+'01.ĩċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��/0+'(�.�Ø6!.%* !'%� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|�*�*�$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

Ƶ`�(�È���'%5!/% āĆċĀćĈ āĆċąĆć

�®*!)�%`%* !��5.�(�*�'�.È�(�'� ăĀċĆĊą āĊċĀĂć

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ćĆĀ āċĆĂą

�,0�(�! %(!*�'�.È�(�'(�. ĨāăĀĩ ĨāċćĂĆĩ

_�'�È(�. ĨĂāċąĉĀĩ ĨāĊċăāąĩ

��,�*�È���'%5!/% 24.701 15.067

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�$!/�,� ®*!)%* !Č��.1,Ě1*�/0+'� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�,+(%0%'�(�.�*��#®.!�$�.!'!0�#®.)!5!*�/0+'(�.�
2!�*!0�#!.`!'(!È!�%(%.� !|!.� !|!.(!)!(!.%*!�#®.!�/0+'(�.(��%(#%(%�0+,(�) ��ăĀċĆĊą����Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĊċĀĂć���ĩ�010�.�* �� !|!.�
 ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|���5.�()�È0�.ċ��0+'(�.�Ø6!.%* !'%� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|��/�0�(�*�)�(�*�)�(%5!0%* !�#% !.(!È)%È0%.ċ��'�+(�.�'Č�ăā����'�
ĂĀĂĀĚ ��/+*��!.!*�5�( ��ĂāċąĉĀ����Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĊċăāą���ĩ�010�.�* �'%�!*2�*0!.�%)$��! %()%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āĀ��!È%*�® !*)%È�#% !.(!.�2!�!.0!(!*)%È�#!(%.(!.
��/��2!�161*�2� !(%�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!.

�.1,Ě1*Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��'�/��2!�161*�2� !(%�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!.��È�|� �'%�'�(!)(!. !*�
+(1È)�'0� �.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�!.%(!*��2�*/(�.Ĩāĩ ĂāċĀĈć ĂĆċāĀĆ

�!È%*�® !*)%È�#!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.% ćċąĂă ġġ

�!È%*�® !*)%È�.!'(�)�2!�,�6�.(�)��#% !.(!.% Ćċāăĉ ĆċĉĂă

�!È%*�® !*)%È�#!*!(�"%*�*/)�*�#% !.(!.% ăċĊĀą ġġ

�!È%*�® !*)%È�'%.��#% !.(!.% ăċĀăĉ Ăċąćĉ

�!È%*�® !*)%È�/%#+.0��#% !.(!.% ĆĆĈ 479

�!È%*�® !*)%È�2!.#%Č�.!/%)�2!�$�.`�#% !.(!.%� ăĀĀ Ćăą

�!È%*�® !*)%È� %|!.�#% !.(!. āċąąĀ ăċćĊĀ

�+,(�)�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!. 41.876 38.099

�61*�2� !(%�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!. 115 114

��/��2� !(%�,!È%*�® !*)%È�#% !.(!. 41.761 37.985

Ĩāĩ��!.%(!*��2�*/(�.Č�Ø.!0%�%(!.!Č�$%6)!0�/�|(�5���(�.��2!��.�'Ě��2!.%(!*�'1)�È��2�*/�* �*�Ĩ�%,*+0�ćĩ�+(1È)�'0� �.ċ

�.0!(!*)%È�#!(%.(!.

�.1,Ě1*Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��!.0!(!*)%È�#!(%.(!.%��È�|� �'%�'�(!)(!. !*�+(1È)�'0� �.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

ØÈ0!.%�/� �'�0�,.+#.�)�Ĩāĩ āąċĊćĀ āąċĊĂă

ǫ�*'��)��È�,.+0+'+(Ø ĆċĂĈĂ ăĆć

�1.1)/�(�/�0�È(�.ĨĂĩ āċĉĂĆ āċćĈā

�%.��#!(%.(!.% ĂćĆ ĂĆĆ

�+,(�)�!.0!(!*)%È�#!(%.(!. 22.322 17.205

��/��2� !(%�!.0!(!*)%È�#!(%.(!. 18.917 17.086

�61*�2� !(%�!.0!(!*)%È�#!(%.(!. 3.405 119

Ĩāĩ��� �'�0�,.+#.�)���(���'(�.��%(!�%(%È'%(!* %.%(!*�!.0!(!*)%È�#!(%.Č��(���'(�.�*�'1((�*��%(!�!|%�Ø.Ø*(!.%*�#!.`!|!�15#1*� !|!.%�.!"!.�*/�
�(�*�.�'�0�$)%*�! %()%È0%.ċ�

ĨĂĩ��1.1)/�(�/�0�È(�.��%(%È'%*�!.0!(!*)%È�#!(%.Č�'1.1)/�(�È%.'!0(!.!�2!.%(!*�,!È%*�® !*)%È�'�.0(�. �*�+(1È)�'0� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āā��  %� 1.�*�2�.(�'(�.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��)�  %� 1.�*�2�.(�'�$�.!'!0�0��(+(�.���È�|� �'%�È!'%( !�®6!0(!*)%È0%.č

��È�0(�. �!)%.��È(�. 6!(�)�(%5!0(!. ��,�()�'0��+(�*�5�0�.�)(�. �+,(�)�

�(%5!0� !|!.%�

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ��`�(�È���'%5!/% 244 207.851 165.914 ġġ 374.009

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% 17 ąċăāĊ ĉċĂĆą ġġ āĂċĆĊĀ

�(�2!(!. ġġ ăĀċĈĂĆ āĊċćĀĈ ćċĈĆć ĆĈċĀĉĉ

_�'�È(�. ĨĈĆĩ ĨāċąĈĆĩ ĨāąċĀąąĩ ġġ ĨāĆċĆĊąĩ

�.�*/"!.(!.Ĩāĩ ġġ ĂċĊćć āċĀĊā ĨąċĀĉĆĩ ĨĂĉĩ

31 Ocak 2019 kapanı$ bakiyesi 186 244.386 180.822 2.671 428.065

1 #ubat 2019 açılı$ bakiyesi 186 244.386 180.822 2.671 428.065

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ġġ ąċāĂā ĂċăĆć ġġ ćċąĈĈ

�(�2!(!. ġġ ăĈċĈĀą ĂĉċĆćć āăċąĊĈ ĈĊċĈćĈ

_�'�È(�. ġġ ĨĊċĂăāĩ ĨĈċăăĂĩ ġġ ĨāćċĆćăĩ

�.�*/"!.(!.Ĩāĩ ġġ Ċċĉąĉ ąċĀĆą ĨāąċąąĊĩ ĨĆąĈĩ

31 Ocak 2020 kapanı$ bakiyesi 186 286.828 208.466 1.719 497.199

Ĩāĩ�ăā����'�ĂĀĂĀ�%0%��.�5(��ĆąĈ���Č�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%�%0%��.�5(��Ăĉ����010�.�* �'%�0.�*/"!.(!.�)�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�.��5�,�(�*�
0.�*/"!.(!. !*�+(1È)�'0� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āā��  %� 1.�*�2�.(�'(�.�Ĩ !2�)�ĩ

��È�0(�. �!)%.��È(�. 6!(�)�(%5!0(!. ��,�()�'0��+(�*�5�0�.�)(�. �+,(�)�

ǫ%.%')%È��)+.0%/)�*

� Ƭ Ƭ

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ��`�(�È���'%5!/% 119 121.553 96.304 ġġ 217.976

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% 7 Ăċĉăć ĆċāĈā ġġ ĉċĀāą

�®*!)��)+.0%/)�*� 49 ĂĊċĉāĉ ĂĈċăāĂ ġġ ĆĈċāĈĊ

_�'�È(�. Ĩăĉĩ Ĩāċăĉĉĩ ĨāăċąāĈĩ ġġ Ĩāąċĉąăĩ

ăā����'�ĂĀāĊ�'�,�*�È���'%5!/% 137 152.819 115.370 ġġ 268.326

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ��`�(�È���'%5!/% 137 152.819 115.370 ġġ 268.326

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ġġ ĂċăĊĂ āċăĀĀ ġġ ăċćĊĂ

�®*!)��)+.0%/)�*� ĂĊ ăĂċćĂą ĂĈċąĈĀ ġġ ćĀċāĂă

_�'�È(�. ġġ ĨĊċĀāĊĩ ĨćċćąĂĩ ġġ ĨāĆċććāĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�'�,�*�È���'%5!/% 166 178.816 137.498 ġġ 316.480

�!0� !"0!.� !|!.%

ăā����'�ĂĀāĊ���'%5!/% 49 91.567 65.452 2.671 159.739

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 20 108.012 70.968 1.719 180.719

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�(���%0��)+.0%/)�*�#% !.(!.%*%*�ĈċĊĆĉ���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ąċĉĂĊ���ĩ�#!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%*!Č�
ĆĂċāćĆ���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ĆāċĉĈā���ĩ�/�0�È�2!�,�6�.(�)��#% !.(!.%*!Č�Ā���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ąĈĊ���ĩ��.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%*!�
 �$%(�! %()%È0%.ċ�

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��/��%0�'�5)!0(!.�Ø6!.%* !�%,+0!'�5+'01.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��+'01.ĩċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��/��%0�'�5)!0(!.�Ø6!.%* !'%�/%#+.0��0!)%*�0�010�.��ăĈāċĂāā���Ě %.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ăĂăċăĀĊ���ĩċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āĂ��  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��)�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'�$�.!'!0�0��(+(�.���È�|� �'%�È!'%( !�®6!0(!*)%È0%.č

�(%5!0� !|!.% �%/�*/(�. ØÈ0!.%�%(%È'%(!.% �.'�

�!(%È0%.)!�
)�(%5!0(!.%(1) �+,(�)

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ���'%5!/% 47.258 44.071 923 ġġ 92.252
�(�2!(!.� ąċćĆą ġġ ġġ ąċăĆă ĊċĀĀĈ

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. �*�0.�*/"!. Ăĉ ġġ ġġ ġġ Ăĉ

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% āċāĊĀ āĆċćăć ġġ ġġ āćċĉĂć

_�'�È(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ăā����'�ĂĀāĊ���'%5!/% 53.130 59.707 923 4.353 118.113

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ���'%5!/% 53.130 59.707 923 4.353 118.113
�(�2!(!.�ĨĂĩ� ĉċăĆĆ ġġ ġġ āăċāĂą ĂāċąĈĊ

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. �*�0.�*/"!. ĆąĈ ġġ ġġ ġġ ĆąĈ

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ĉĈĈ ĈċąĂă ġġ ġġ ĉċăĀĀ

_�'�È(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 62.909 67.130 923 17.477 148.439

Ĩāĩ��!È2%'�'�,/�)�* ���'0%"(!È0%.%(!*�0�/�.�)�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%* !*�+(1È)�'0� �.ċ
ĨĂĩ��!(%È0%.)!�)�(%5!0(!.%*%*�ćĆĈ��%*���Ě/%��'0%"(!È0%.%(!*��)+.0%/)�*�#% !.(!.%* !*�+(1È)�'0� �.ċ

�0"��,�5� �%/�*/(�. ØÈ0!.%�%(%È'%(!.% �.'�
�!(%È0%.)!�
)�(%5!0(!.% �+,(�)

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ���'%5!/% 35.094 9.132 126 ġġ 44.352
ƫ�.%� ®*!)�%0"��#% !.% ćċćĈĊ Ćċćāĉ ĉć āćā āĂċĆąą

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ĉĈĉ ĂċĈćă ġġ ġġ ăċćąā

_�'�È(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ăā����'�ĂĀāĊ���'%5!/% 42.651 17.513 212 161 60.537

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ���'%5!/% 42.651 17.513 212 161 60.537
����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ćĂĈ ĂċĂĀą ġġ ġġ Ăċĉăā

ƫ�.%� ®*!)�%0"��#% !.% ĆċĉĈĀ ćċąćĂ ĉć ąċćĀĂ āĈċĀĂĀ

_�'�È(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 49.148 26.179 298 4.763 80.388

�!0� !"0!.� !|!.% Ƭ
ăā����'�ĂĀāĊ���'%5!/% 10.479 42.194 711 4.192 57.576
ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 13.761 40.951 625 12.714 68.051

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�(���%0��)+.0%/)�*�#% !.(!.%*%*�ĉċāĆĉ���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĀċăĊă���ĩ�#!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%*!Č�
ąċąĂą���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āċĊĊĀ���ĩ�/�0�È�2!�,�6�.(�)��#% !.(!.%*!Č�ăċĈĉā���Ě/%�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āćā���ĩ��.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�
#% !.(!.%*!� �$%(�! %()%È0%.ċ
ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�$!/�,� ®*!)%�%`%* !��5.�(�*��)+.0%/)�*�#% !.%*%*�ćĆĈ����010�.�* �'%�'�/)��0�/�.�)�0!È2%'%�
'�,/�)�* ���'0%"(!È0%.%()%È0%.ċ�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��+'01.ċĩ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āă�Ç!.!"%5!
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�È!.!"%5!*%*�$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�#%�% %.č

�(%5!0� !|!.% 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

ā�Ç1��0�%0%��.�5(� 138.175 100.996

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% āĈċĆĂĀ ăĈċāĈĊ

ăā����'�%0%��.�5(� 155.695 138.175

�!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�6�.�.�

ā�Ç1��0�%0%��.�5(� (1.297) (1.297)

�!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�6�.�.� ġġ ġġ

�.�*/"!.(!. ġġ ġġ

ăā����'�%0%��.�5(� (1.297) (1.297)

�!0� !"0!.� !|!.%

ăā����'�%0%��.�5(� 154.398 136.878

Ç!.!"%5!�%`!.!*�*�'%0�5�.�0�*��%.%)(!.�%`%*� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�0!/0%

�!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�0!/0%�%`%*Č�/Ø. Ø.Ø(!�%(%.�"��(%5!0(!. !*�*�'%0�#%.%È%�5�.�0�*�!*�'Ø`Ø'��%.%)(!.!�5�� ��*�'%0�5�.�0�*��%.%)(!.!��5.�(�.ċ�ăā�
���'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��È!.!"%5!*%*�%(%È'%(!* %.%( %|%�$!.��%.%��5.���5.��*�'%0�5�.�0�*��%.%)(!.%*�'�.�(�)���È�|� �'%�
#%�% %.ċ��!.��%.�*�'%0�5�.�0�*��%.%)!� �|�0�(�*�0+,(�)�È!.!"%5!�010�.�*�*� !"0!.� !|!.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�2%�Ƶ)!.%'�� āăĈċĀĉă āĂāċāćă

�2%���*� � āăċĆĉĂ āāċĊĉĂ

�%|!. ăċĈăă ăċĈăă

154.398 136.878

Ç!.!"%5!Č�!/�/�+(�.�'Č��2%�Ƶ)!.%'��2!��2%���*� �ŏ*�*��.1,Ě1*�)!2�10�%È%*!�!*0!#.�/5+*1* �*�!( !�! %()!/%��!'(!*!*�/%*!.&%(!.!�
�0"! %(!�%(%.ċ�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āă�Ç!.!"%5!�Ĩ !2�)�ĩ
Ç!.!"%5!5!�/�$%,���ǫĚ(!.%*� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�0!/0%

Ç%.'!0�5®*!0%)%� %'%� �5.����ǫ�+(�.�'��2%�Ƶ)!.%'��2!��2%���*� �Ě*�*�#!.`!|!�15#1*� !|!.(!.%*%*�®(`Ø)Ø*ØČ� ăā����'�ĂĀĂĀ� 0�.%$%�
%0%��.�5(�� 5�,)�È0�.ċ��2%�Ƶ)!.%'��2!��2%� ��*� �Ě*�*�#!.`!|!� 15#1*� !|!.%*%*� 0!/,%0%� %`%*�#!(%.� Ĩ%* %.#!*)%È� *�'%0� �'�Èĩ� 5®*0!)%�
'1((�*�()�È0�.ċ
��ǫĚ(!.%*�  !|!.(!)!/%* !� 5®*!0%)� 0�.�"�* �*� $�6�.(�*�*� Ć� 5�((�'� %È� ,(�*(�.�� '1((�*�()�È0�.ċ� �2%� Ƶ)!.%'�� 2!� �2%� ��*� �Ě*�*� %È�
,(�*(�.�* �'%��Ø5Ø)!Č�)ØÈ0!.%�/�5�/�*�*��.0)�/��2!�,�6�.(�.�* �'%��Ø5Ø)!�%(!�%(%È'%(!* %.%()!'0! %.ċ
��ǫ���6�* �Č�5�,�(�*� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�0!/0%*%*�/+*1�1* �Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(���2%�Ƶ)!.%'��2!��2%���*� �� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�
6�.�.��'�5 ! %()!)%È0%.ċ�

�/'+*0+(�*)�È�*�'%0��'�È�,.+&!'/%5+*(�.�* ��'1((�*�(�*�®*!)(%�2�./�5�)(�.
�2%�Ƶ)!.%'��#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.(�.�*�$!/�,(�)�/�* ��'1((�*�(�*�®*!)(%�2�./�5�)(�.Č� %/'+*0+�+.�*(�.�Č� *%$�%��Ø5Ø)!�+.�*(�.��2!�
�Ƶ���)�.&(�.��/�.�/�5(��ŌāāČĀĎ�ŌāČĉĎ�ŌĂĂČăĚ0Ø.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�/�.�/�5(�Č�ŌāĂČĂĎ�ŌāČĉĎ�ŌāĉČćĩċ�*!)(%�2�./�5�)(�.�%`%*�/�,0�*�*� !|!.(!.Č�
5®*!0%)%*�$�6�.�#%5%)�/!'0®.Ø*Ø*�#!(!�!'0!'%�!|%(%)(!.%*%*� �È�2!�%`�'�5*�'(�.���6�* �� !|!.(!* %.)!/%*%�0!)/%(�! !.ċ
�2%� ��*� ��#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.(�.�*� $!/�,(�)�/�* �� '1((�*�(�*�®*!)(%� 2�./�5�)(�.Č� %/'+*0+�+.�*(�.�Č� *%$�%� �Ø5Ø)!�+.�*(�.�� 2!�
�Ƶ���)�.&(�.��/�.�/�5(��ŌāĀČąĎ�ŌĂČĂĎ�ŌāĂČĈĚ %.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�/�.�/�5(��ŌāĀČāĎ�ŌĂČĂĎ�ŌāĂČĀĩċ�*!)(%�2�./�5�)(�.�%`%*�/�,0�*�*� !|!.(!.Č�
5®*!0%)%*�$�6�.�#%5%)�/!'0®.Ø*Ø*�#!(!�!'0!'%�!|%(%)(!.%*%*� �È�2!�%`�'�5*�'(�.���6�* �� !|!.(!* %.)!/%*%�0!)/%(�! !.ċ

�/'+*0+�+.�*�
�2%�Ƶ)!.%'��%`%*�'1((�*�(�*�2!.#%�/+*.�/�� %/'+*0+�+.�*��È%.'!0!�®6#Ø�+.0�(�)��/!.)�5!�)�(%5!0%���6��(�*�.�'�0�$)%*�! %()%È0%.ċ��!.%�
'�6�*�(��%(%.� !|!.�2!.#%�/+*.�/��ŌāāČĀ�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ŌāĂČĂĩ�%/'+*0+�+.�*��'1((�*�(�.�'�$!/�,(�*)�È0�.ċ
�2%���*� ��%`%*�'1((�*�(�*�2!.#%�/+*.�/��%/'+*0+�+.�*��È%.'!0!�®6#Ø��|�.(�'(��+.0�(�)��/!.)�5!�)�(%5!0%���6��(�*�.�'�0�$)%*�! %()%È0%.ċ�
�!.%�'�6�*�(��%(%.� !|!.�2!.#%�/+*.�/��ŌāĀČą�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ŌāĀČāĩ�%/'+*0+�+.�*��'1((�*�(�.�'�$!/�,(�*)�È0�.ċ

ǫØ5Ø)!�+.�*�
�2%�Ƶ)!.%'�Č��2%���*� �Ě*�*�%/'+*0+�! %()%È�*�'%0��'�È(�.��)+ !(%* !��!È�5�((�'�*�'%0��'�È(�.�� �$%(�! %()%È0%.ċ��61*� ®*!)��Ø5Ø)!�
+.�*�Č��®(Ø)Ø*�"��(%5!0�#®/0!. %|%�Ø('!5!��%0�#�5.%�/�"%�51.0%`%�#!(%.�+.�*(�.��2!�5®*!0%)�0�.�"�* �*�0�$)%*�! %(!*�161*� ®*!)�5�((�'�
�%(!È%'��Ƶ����Ø5Ø)!�+.�*(�.�* �*� �$�� ØÈØ'�+(�*�*��#®.!�'�.�.�2!.%()%È0%.ċ

�!(%.�5�'(�È�)�
�!(%.� 5�'(�È�)�� �(0�* �� %* %.#!*)%È� *�'%0� �'�È� 5®*0!)%� 15#1(�*)�'0� �.ċ� ǫ1� 5®*0!) !Č� È%.'!0%*� %`/!(� %$0%5�`(�.�* �*� /+*.�� '�(�*�
 �|�0�(��%(%.�*�'%0��'�È���!(%.(!*)%È�5�((�.�%`%*�0�$)%*�! %()!'0! %.ċ�ǫ!(%.(%�/Ø.!(!.%*�®0!/%* !Č�#!(%.Č��Ø5Ø)!�+.�*�� !*#!(!*)%È��%.�*�'%0�
�'�È��#!(%È0%.%()%È0%.ċ���$��/+*.�Č��!(%.(%�/Ø.!(!.%*�*�'%0��'�È��2!�/+*� !|!.(!.%�%/'+*0+(�*�,��1#Ø*'Ø� !|!.!�#!(%*%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āă�Ç!.!"%5!�Ĩ !2�)�ĩ

�2%���*� �

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%� %0%��.�5(��*�'%0�5�.�0�*��%.%)%*�0�$)%*�! %(!*�#!.%�'�6�*�(��%(%.� 010�.�� !"0!.� !|!.%*%�5�'(�È�'�+(�.�'�ąĊċćĆĉ����
�È)�'0� �.ċ��®*!0%)Č� %'%�®*!)(%�2�./�5�) �'%�+(�/�� !|%È%)%*� !"0!.� !|!.%*%*�#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�*�*�Ø6!.%* !�+()�/�*��*! !*�
+(���|�*�� �!(%.(!)%È0%.ċ� ��$)%*� ! %(!*� #!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�*�*�  !"0!.�  !|!.%*!� !È%0� +()�/�� %`%*�  %|!.�  !|%È'!*(!.� /��%0� 0101(�.�'�
2�./�5�)(�. ��'1((�*�(�*� !|!.(!. !*� %/'+*0+�+.�*�*��ŌāćČĈ��.0�È�5�,�( �|�* ����ǫĚ*%*�#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�� !"0!.� !|!.%*!�!È%0�
+()�'0� �.ċ�Ƶ5*��È!'%( !� %|!.� !|%È'!*(!.�/��%0�0101(�.�'�2�./�5�)(�. ��'1((�*�(�*� !|!.(!. !*�*%$�%��Ø5Ø)!�+.�*��ŌĂćČĂ��6�(0�( �|�* ��
��ǫĚ*%*�#!.%�'�6�*�(��%(%.�010�.�� !"0!.� !|!.%*!�!È%0�+()�'0� �.ċ

�2%�Ƶ)!.%'�
ăā����'�ĂĀĂĀ� 0�.%$%� %0%��.�5(��*�'%0�5�.�0�*��%.%)%*� 0�$)%*�! %(!*�#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�� !"0!.� !|!.%*%�5�'(�È�'�+(�.�'�ĈĈċĂąĈ����
�È)�'0� �.ċ��®*!0%)Č� %'%�®*!)(%�2�./�5�) �'%�+(�/�� !|%È%)%*� !"0!.� !|!.%*%*�#!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�*�*�Ø6!.%* !�+()�/�*��*! !*�
+(���|�*�� �!(%.(!)%È0%.ċ� ��$)%*� ! %(!*� #!.%� '�6�*�(��%(%.� 010�.�*�*�  !"0!.�  !|!.%*!� !È%0� +()�/�� %`%*�  %|!.�  !|%È'!*(!.� /��%0� 0101(�.�'�
2�./�5�)(�. ��'1((�*�(�*� !|!.(!. !*� %/'+*0+�+.�*�*��Ōąċć��.0�È�5�,�( �|�* ����ǫĚ*%*�#!.%� '�6�*��%(%*%.� 010�.�� !"0!.� !|!.%*!�!È%0�
+()�'0� �.ċ�Ƶ5*��È!'%( !� %|!.� !|%È'!*(!.�/��%0�0101(�.�'�2�./�5�)(�. ��'1((�*�(�*� !|!.(!. !*�*%$�%��Ø5Ø)!�+.�*��ŌćČą��6�(0�( �|�* ��
��ǫĚ*%*�#!.%�'�6�*�(��%(%.�010�.�� !"0!.� !|!.%*!�!È%0�+()�'0� �.ċ

āą��1((�*�)���''����.(�|�

ăā����'�ĂĀĂĀ�%0%��.�5(��'1((�*�)�$�''��2�.(�|��$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�È!'%( !�®6!0(!*)%È0%.č

�(%5!0� !|!.% ǫ%*� �|�6� Ƶ.�` �!,+ �+,(�)
ā�Ç1��0�ĂĀāĊ���'%5!/% 24.088 435.472 6.152 3.580 469.292
�%.%È(!. ĂĈċąąĉ āāĂċĊćĈ Ćĉĉ ăĀĀ āąāċăĀă

_�'�È(�. ġġ ĨāĆċĀĀĉĩ ĨĆĆĩ ġġ ĨāĆċĀćăĩ

����*���,�.��`!2.%)�!0'%/% ăċĀăą ĆċăăĈ ĂĉĆ ąĂĊ ĊċĀĉĆ

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 54.570 538.768 6.970 4.309 604.617

ǫ%.%')%È��0"����5(�.�
�®*!)�#% !.% āăċăāĀ āĉąċĂĆą ąċăĆă āċĉĆā ĂĀăċĈćĉ

_�'�È(�. ġġ ĨćċĊĀāĩ Ĩąĉĩ ġġ ĨćċĊąĊĩ

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� ăāĊ ćĈć ąĉ Ĉć āċāāĊ

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 13.629 178.029 4.353 1.927 197.938

ăā����'�ĂĀĂĀ�*!0� !"0!.� !|!.% 40.941 360.739 2.617 2.382 406.679

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�(���%0��)+.0%/)�*�#% !.(!.%*%*�āĀċăāć���Ě/%�#!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%*!Č�āĊāċĆĉĆ���Ě/%�/�0�È�2!�
,�6�.(�)��#% !.(!.%*!Č�āċĉćĈ���Ě/%��.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%*!� �$%(�! %()%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āĆ���.È�(�'(�.Č�'+È1((1�2�.(�'�2!��+.`(�.
��/��2� !(%�'�.È�(�'(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�. ăċāāĉ ĂċćĈĊ

�%|!.�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�. āăċąąĈ āĀċăĆĆ

16.565 13.034

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�.�%6%*�'�.È�(�'(�.�* �*�+(1È)�'0� �.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�
%0%��.�5(��%6%*�'�.È�(�'(�.�*�*�$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ
 31 Ocak 2020

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�
31 Ocak 2019

ā�Ç1��0���'%5!/% ĂċćĈĊ ĂċăĆĊ

ƫ�.%�5�(�'�.È�(�|� āċĂĀĈ ćĊĀ

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� Ăāĉ Ăąă

 !)!(!. ĨĊĉćĩ Ĩćāăĩ

ăā����'���'%5!/% 3.118 2.679

#zin kar!ılı$ı

_�(�È�*(�.�*� #!`)%È� $%6)!0(!.%� /+*1�1* �� $�'� !00%'(!.%� %6%*� Ø�.!0(!.%� %`%*� '�5�0(�.�� �(�*�*� 5Ø'Ø)(Ø(Ø'� %/'+*0+� ! %()!)%È� 010�.(�.�
Ø6!.%* !*�®(`Ø()!'0! %.ċ��.1,ŏ1*Č� `�(�È�*�*�2!. %|%�#!`)%È�$%6)!0%*��%.� /+*1�1�+(�.�'��1�)%'0�.��® !)!'(!�2!5���1�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø�
5!.%*!�#!0%.)!'(!�5Ø'Ø)(Ø�+( 1|1�2!�#Ø2!*%(%.��%.�È!'%( !�0�$)%*�! %(!�%( %|%� 1.1) ���!'(!*!*�010�.�Ø6!.%* !*�'�/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'�
+(�.�'�'�5 ! %(%.ċ
�.1,Č� �.1,Ě1*� `�(�È�*(�.�*�*� %È(!.%*!� /+*� 2!.%()!/%�  1.1)1* �� $�'� ! %(!*� "�'�0� '1((�*�()�5�*� %6%*� #Ø*� /�5�/�5(�� %È� /®6(!È)!/%*%*�
/+*(�* �.�( �|��0�.%$0!'%�#Ø*(Ø'��.Ø0�Ø�.!0%�2!�/®6(!È)!5!���|(�� %|!.�)!*"��0(!.%*�0+,(�)�*�*�`�.,�()�/�5(���1(1*�*��%.�010�.�'� �.�
® !)!�5�,)�'(��5Ø'Ø)(Ø Ø.ċ�ǫ1�'�,/�) �Č��.1,�̀ �(�È�*(�.��/�|(�*�*�'�/��2� !(%��%.�"�5 ��5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø�+(�.�'�%6%*�'�.È�(�|��'�5�0(�.�*��
�()�'0� �.ċ��6%*�'�.È�(�|�Č�%/'+*0+�! %()!'/%6%*�®(`Ø(Ø.�2!�%(#%(%�$%6)!0�5!.%*!�#!0%.%( %'`!�'â.�2!5��6�.�. ��#% !.(!È0%.%(%.ċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č� %|!.�'�/��2� !(%�'�.È�(�'(�.��È�|� �'%�#%�% %.č�

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�� !�'�.È�(�'(�.� ĈċĂĂĀ ĆċĀāą

��2��'�.È�(�'(�.�Ĩāĩ ĂċąĉĈ āċĉćă

�%|!.�'�.È�(�'(�. ăċĈąĀ ăċąĈĉ

13.447 10.355

Ĩāĩ���2��'�.È�(�'(�.����È(����%È`%� �2�(�.�* �*�+(1È)�'0� �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āĆ���.È�(�'(�.Č�'+È1((1�2�.(�'�2!��+.`(�.�Ĩ !2�)�ĩ
��/��2� !(%�'�.È�(�'(�.�Ĩ !2�)�ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.�%0%��.�5(�Č�'�.È�(�'(�.�*�$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�#%�% %.č

��2�
'�.È�(�'(�.�(1) �� !�'�.È�(�'(�.�

�%|!.�
'�.È�(�'(�. �+,(�)

ā�Ç1��0�ĂĀāĉ���'%5!/% 1.585 4.728 1.095 7.408

ƫ�.%�5�(�'�.È�(�|� ĂĈĉ ĨĊĩ ăċąĈĉ ăċĈąĈ

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� ġġ ĉĆĊ Ăă ĉĉĂ

�1((�*�(�*�'�.È�(�'(�. ġġ ĨăĀĆĩ ĨąĀĂĩ ĨĈĀĈĩ

�,0�(�! %(!*�'�.È�(�'(�. ġġ ĨĂĆĊĩ ĨĈāćĩ ĨĊĈĆĩ

ăā����'�ĂĀāĊ���'%5!/% 1.863 5.014 3.478 10.355

�

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ���'%5!/% 1.863 5.014 3.478 10.355

ƫ�.%�5�(�'�.È�(�|� ćĂą ăċăĂĆ ąĀĊ ąċăĆĉ

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� ġġ ąĂĀ ĨĈĩ ąāă

�1((�*�(�*�'�.È�(�'(�. ġġ ĨāċĆăĊĩ ġġ ĨāċĆăĊĩ

�,0�(�! %(!*�'�.È�(�'(�. ġġ ġġ ĨāąĀĩ ĨāąĀĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ���'%5!/% 2.487 7.220 3.740 13.447

Ĩāĩ���2��'�.È�(�'(�.����È(����%È`%� �2�(�.�* �*�+(1È)�'0� �.ċ

�61*�2� !(%�'�.È�(�'(�.�

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�161*�2� !(%�'�.È�(�'(�.��È�|� �'%�#%�% %.č�

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�161*�2� !(%�'�.È�(�'(�. ĈċĊăā ĆċĀāĉ

7.931 5.018

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.��%(%È'%*�161*�2� !(%�'�.È�(�'(�.�'� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|�* �*�+(1È)�'0� �.ċ��� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|�*��
%(%È'%*� !0�5(���%(#%��%,*+0�āĈŏ !�/1*1()1È01.ċ�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āć����$$Ø0(!.
Ĩ�ĩ��!.%(!*�0!)%*�0Č�.!$%*�2!�%,+0!'(!.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č��.1,ŏ1*�0!)%*�0Č�.!$%*�2!�%,+0!'�,+6%/5+*1*��%(%È'%*�0��(+��È�|� �'%�#%�% %.č�

31 Ocak 2020

TL 
'�.È�(�|�

TL Ƶ2.+ �1�(! Ƶǫ���+(�.�

Ƶċ��!* %�0Ø6!(�'%È%(%|%�� �*��2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� 136.845 32.383 14.093 ġġ 1.969

�!)%*�0 āăćċĉąĆ ăĂċăĉă āąċĀĊă ġġ āċĊćĊ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ǫċ���)�'+*/+(% �/5+*�'�,/�)�*�� �$%(�! %(!*�+.0�'(�'(�.�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1�
���Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

3.066 ġġ 246 15.357 ġġ

�!)%*�0 ăċĀćć ġġ Ăąć āĆċăĆĈ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ƫċ��(�|�*�0%��.%�"��(%5!0(!.%*%*�5Ø.Ø0Ø()!/%��)���5(�� %|!.�ăċ�'%È%(!.%*��+.�1*1�
0!)%*��)���5(��2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�ċ��%|!.�2!.%(!*����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%ċ���Ƶ*��+.0�'�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%%ċ��ǫ�2!�ƫ�)�  !(!.%�'�,/�)�*��#%.)!5!*� %|!.�#.1,�È%.'!0(!.%�(!$%*!�2!.)%È�
+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%%%ċ�ƫ�)�  !/%�'�,/�)�*��#%.)!5!*�ăċ�'%È%(!.�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�
010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�+,(�)���� 139.911 32.383 14.339 15.357 1.969

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āć����$$Ø0(!.�Ĩ !2�)�ĩ
Ĩ�ĩ��!.%(!*�0!)%*�0Č�.!$%*�2!�%,+0!'(!.�Ĩ !2�)�ĩ

31 Ocak 2019

���'�.È�(�|� TL Ƶ2.+ �1�(!
Ƶǫ��

�+(�.�

Ƶċ��!* %�0Ø6!(�'%È%(%|%�� �*��2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� 76.726 17.670 6.916 ġġ 3.282

�!)%*�0 ĈćċĈĂć āĈċćĈĀ ćċĊāć ġġ ăċĂĉĂ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ǫċ���)�'+*/+(% �/5+*�'�,/�)�*�� �$%(�! %(!*�+.0�'(�'(�.�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1�
���Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

2.974 ġġ 261 17.578 ġġ

�!)%*�0 ĂċĊĈą ġġ Ăćā āĈċĆĈĉ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ƫċ��(�|�*�0%��.%�"��(%5!0(!.%*%*�5Ø.Ø0Ø()!/%��)���5(�� %|!.�ăċ�'%È%(!.%*��+.�1*1�
0!)%*��)���5(��2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�ċ��%|!.�2!.%(!*����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%ċ���Ƶ*��+.0�'�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.� ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%%ċ��ǫ�2!�ƫ�)�  !(!.%�'�,/�)�*��#%.)!5!*� %|!.�#.1,�È%.'!0(!.%�(!$%*!�2!.)%È�
+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

%%%ċ�ƫ�)�  !/%�'�,/�)�*��#%.)!5!*�ăċ�'%È%(!.�(!$%*!�2!.)%È�+( 1|1����Ě(!.%*�0+,(�)�
010�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!)%*�0 ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!$%* ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�,+0!' ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�+,(�)���� 79.700 17.670 7.177 17.578 3.282

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āć����$$Ø0(!.�Ĩ !2�)�ĩ
Ĩ�ĩ��!.%(!*�0!)%*�0Č�.!$%*�2!�%,+0!'(!.�Ĩ !2�)�ĩ

�.1,Ě1*�2!.)%È�+( 1|1� %|!.����Ě(!.%*��.1,Ě1*�®6'�5*�'(�.�*��+.�*��ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��ŌĀĚ �.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ŌĀĩċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��2!.%(!*�0!)%*�0�)!'01,(�.�*�*�ćĉċāćă����010�.�* �'%�'�/)�*���4%)��*'Ě��2!.%(!*�0!)%*�0(�.�+(1È01.)�'0� �.�
Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĆċăąă���ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.%5(���.1,Ě1*�ćąĈċąāā����010�.�* ��!*2�*0!.��(�)�0��$$Ø Ø��1(1*)�'0� �.ċ�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ĆĈćċĊĂā���ĩċ

Ĩ�ĩ�Ƶ(�*�*�0!)%*�0(�.

�.1,Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��0!)%*�0�*%0!(%|%* !�0+,(�) ��ĊċĀĂā����Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ĈċĆĀĂ���ĩ�010�.�* ��#�.�*0%�)!'01�1��()�È0�.ċ�

āĈ�_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.
�� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|�

�Ø.'%5!Ě !�)!2�10�'�*1*(�.�̀ !.`!2!/%* !Č�Ç%.'!0��%.�5�((�'�$%6)!0�/Ø.!/%*%� +( 1.�*�2!�$!.$�*#%��%.�#!`!.(%�*! !*!���|(��+()�'/�6�*�%È%*!�
/+*�2!.%(!*Č��/'!.(%'�$%6)!0%�%`%*�#®.!2!�̀ �|.�(�*Č�2!"�0�! !*Č�!.'!'(!.�%`%*�ĂĆČ�'� �*(�.�%`%*�ĂĀ�5�((�'�$%6)!0�/Ø.!/%*%� +( 1.�*�2!�!)!'(%(%'�
5�È�*��#!()%È�Ĩ'� �*(�. ��ĆĉČ�!.'!'(!. !�ćĀ�5�Èĩ�,!./+*!(!�'� !)�0�6)%*�0��® !)!/%�5�,)�'�6+.1* � �.ċ�!261�0�*�ĉ��5(Ø(�āĊĊĊ�0�.%$%�
%0%��.�5(�� !|%È)!/%* !*� +(�5��!)!'(%(%|!���|(��$%6)!0�/Ø.!/%�%(!�%(#%(%��!(%.(%�#!`%È�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%�2�. �.ċ
ǫ1� ® !)!(!.� ăā����'� ĂĀĂĀ� %0%��.�5(�� ăĀ� #Ø*(Ø'�)��È�*� Ø6!.%* !*� $Ø'Ø)!0� 0�.�"�* �*� �`�'(�*�*� '� !)� 0�6)%*�0�� 0�2�*�*�� #®.!�
!*� "�6(�� 0�)�ćċĈăĀ���Ě5!�#®.!�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ćċĀāĉ���ĩ�`�(�È�(�*�5�(���È�*��!)!'(%(%'�5�� �� "!/%$�#Ø*Ø* !'%�+.�*��#®.!�$!/�,(�*�.ċ�
��.È�(�'��.1,Ě1*�`�(�È�*(�.�*�*�!)!'(%(%'(!.%* !*�'�5*�'(�*�*�#!(!�!'0!'%�)1$0!)!(�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*Ø*��1#Ø*'Ø� !|!.%�0�$)%*�! %(!.!'�
$!/�,(�*�.ċ��!/�,(�)��$Ø'Ø)!0�0�.�"�* �*��`�'(�*�*�'� !)�0�6)%*�0��0�2�*�*��#®.!�$!/�,�5�,�(�.ċ
�� !)�0�6)%*�0��5Ø'Ø)(Ø(Ø|ØČ��.1,Ě1*�`�(�È�*(�.�*�*�!)!'(%�+()�/�* �*� +|�*�#!(!�!'0!'%�+(�/��5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*��1#Ø*'Ø� !|!.%*%*�
0�$)%*%*!�#®.!�$!/�,(�*�.ċ����āĊČ��.1,Ě1*�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*%�0�*�)(�*)�È�"�5 ��,(�*(�.��'�,/�)�* ���'0Ø!.5�(� !|!.(!)!�5®*0!)(!.%�
'1((�*�(�.�'�$!/�,(�*)�/�*��®*#®.Ø.ċ�
�!)!(�2�./�5�)Č�$!.�$%6)!0�5�(�� %`%*�+(�*��6�)%�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*�!*"(�/5+*��,�.�(!(�+(�.�'��.0)�/� �.ċ��+(�5�/�5(�Č� 15#1(�*�*� %/'+*0+�
+.�*�Č�#!(!�!'�!*"(�/5+*�!0'%(!.%*%*� Ø6!(0%()!/%* !*�/+*.�'%��!'(!*!*�.!!(�"�%6�+.�*�*��%"� !�! !.ċ��+*1`0�Č�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�
ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��%(%È%'0!'%�'+*/+(% !�"%*�*/�(�0��(+(�. ��5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.Č�`�(�È�*(�.�*�!)!'(%(%|%* !*�'�5*�'(�*�*�#!(!�!|!��%0�+(�/��
5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*��1#Ø*'Ø� !|!.%�0�$)%*�! %(!.!'�$!/�,(�*�.ċ�ǫ1*��15#1*�+(�.�'Č�0+,(�)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*�$!/�,(�*)�/�* ��'1((�*�(�*�
2�./�5�)(�.��È�|� ���!(%.0%()%È0%.ċ

Ƭ 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�/'+*0+�+.�*��ĨŌĩ ąČĉć ĆČąĆ

��$)%*�! %(!*�!*"(�/5+*�+.�*��ĨŌĩ ĈČĀĀ āĀČĀĀ

�Ø)��'0Ø!.5�(�'�5�,�2!�'�6�*`(�.� %|!.�'�,/�)(��#!(%.�0��(+/1* ��)1$�/!�!(!È0%.%()%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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āĈ�_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�Ĩ !2�)�ĩ
�� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|��Ĩ !2�)�ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0Č�'� !)�0�6)%*�0��'�.È�(�|�* �'%�$�.!'!0(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊĢăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉĢăā����'�ĂĀāĊ

ā�Ç1��0�%0%��.�5(� 5.018 4.741

��%6�)�(%5!0% ćāĈ ąĂĂ

�%6)!0�)�(%5!0% ĉċćĆĈ ąċĆąā

 !*!*�'� !)�0�6)%*�0(�.� ĨĈċćĉĀĩ ĨăċĊăąĩ

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.� āĊĆ āĂć

Ƶ'0Ø!.5�(�"�.' āċāĂą ĨĉĈĉĩ

�®*!)�/+*1�%0%��.�5(� 7.931 5.018

āĉ�_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��`�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�!./+*!(!��+.`(�.Ĩāĩ ĂĉċĊĆĆ ĂĉċĀĈā

 !*!�!'�/+/5�(�#Ø2!*(%'�'!/%*0%(!.% ĆċĈĆĊ ąċąąā

34.714 32.512

Ĩāĩ��!./+*!(!��+.`(�.Č��%.�/+*.�'%��5�,!./+*!(!�® !*!�!'�+(�*�Ø�.!0�2!�5�*�$�'(�.��%`!.)!'0! %.ċ

āĊ��%|!.�2�.(�'�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.
��%|!.� ®*!*�2�.(�'(�.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č� %|!.� ®*!*�2�.(�'(�.��È�|� �'%�#%�% %.č�

� � 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�!2.! !*�2!�%* %.%(!�!'�'�0)�� !|!.�2!.#%/%�Ĩė���Ęĩ āĈċĈĂć ĂĂċĀĈĀ

17.726 22.070

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

āĊ��%|!.�2�.(�'�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�Ĩ !2�)�ĩ
�%|!.�'�/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č� %|!.�'�/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.��È�|� �'%�#%�% %.č�

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

Ƶ(�*�*��2�*/(�. ĈċĊĊĂ āāċāāć

7.992 11.116

ĂĀ��!.)�5!Č�5! !'(!.�2!� %|!.�®6/!.)�5!�'�(!)(!.%
 !*)%È�/!.)�5!

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��/!.)�5!�5�,�/���È�|� �'%�#%�% %.č

% 31 Ocak 2020 % 31 Ocak 2019

Ƶ'�.(�(�.��%(!/% ĂĈČāĊ āăċĆĀĀ ĂĈČāĊ āăċĆĀĀ

ǫ(1!�	*0!.*�0%+*�( ĀČĂĂ āĀĉ ĀČĂĂ āĀĉ

��('���`�'�'�/�) ĈĂČćĀ ăćċĀąĊ ĈĂČćĀ ăćċĀąĊ

100,00 49.657 100,00 49.657

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(�Č�Ç%.'!0Ě%*�/!.)�5!/%�%$.�`�! %()%È�2!�$!.��%.%�ā����*+)%*�(� !|!.!�/�$%,�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ā���ĩ�+(�*�ąĊċćĆĈċĀĀĀ�
� !0�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ąĊċćĆĈċĀĀĀ�� !0ĩ�,�5 �*�)!5 �*��#!()%È0%.ċ

Ç%.'!0�$%//!(!.%�Ƶ�2!�ǫ�#.1�1�$%//!(!.�+(�.�'��5.�()�'0� �.ċ�

ġǫ(1!�	*0!.*�0%+*�(��+( %*#�ǫċ�ċĚ*%*Č�+.0�'(�.�*�*�2!ĥ2!5��%È0%.�'�2!���|(��'1.1(1È(�.�*�*�Ç%.'!0Ě%*�/!.)�5!/%*%*�2!5��+5�$�'(�.�*�*�!*��6�
ŌĂĀĚ/%*!�ĨƵ��.1�1�2!�ǫ��.1�1�,�5(�.�0+,(�)�ĩ�/�$%,�+()�(�.��È�.0�5(�Č�Ç%.'!0��®*!0%)��1.1(1�Ø5!(!.%*%*�5�.�/��Ƶ��.1�1�,�5�/�$%,(!.%*%*�
#®/0!.!�!|%� � �5(�.��.�/�* �*� /!`%(!�!'0%.ċ� �®6�'+*1/1�Ƶ��.1�1�,�5� /�$%,(!.%*%*�#®/0!.!�!|%� � �5(�.��.�/�* �*� /!`%(!�!'��®*!0%)�
�1.1(1�Ø5!(!.%Č��!.)�5!��%5�/�/���1.1(1Ě*1*��1.1)/�(��®*!0%)��('!(!.%ŏ* !��!(%.0%(!*���|�)/�6�Ø5!(!.�$�.%�%* !'%�Ø5!(!. !*�+(���'0�.ċ

ġ�!.)�5!��%5�/�/����*1*1�2!��Ø.'��%��.!0���*1*1ŏ* ��5!.��(�*�*%/�,(�.�'+.1*)�'�'�5 �5(�Č�Ç%.'!0��!*!(��1.1(1ŏ*1*��È�|� �'%�'+*1(�. ��
2!��1�'+*1(�.�*�'�,/�)�*��#%.!*�!/�/�/®6(!È)!� !|%È%'(%'(!.%* !�ĨŎƵ|�.(�È0�.�()�È��!*!(��1.1(���.�.��%/�����!.!'0%.!*��+*1(�.Ŏĩ�'�.�.�

�(��%()!/%�%`%*��5.����Ƶ��.1�1�,�5�/�$%,(!.%*%*�0�)�)�*�*�+(1)(1�+51�#!.!'%.č

đ� Ç%.'!0ŏ%*�%È(!0)!�'+*1/1*1*� !|%È0%.%()!/%Č�5!*%�%È�'+((�.�*��#%.%()!/%�2!5��2�.�+(�*�%È�'+((�.�*�*�0!.'�! %()!/%ċ

đ� Ç%.'!0ŏ%*Č�'�5�0(��/!.)�5!�/%/0!)%*!�#®.!�5�,�(���'�/!.)�5!��.0�.�)(�.��$�.%�%* !�/!.)�5!��.0�.�)�Č�0�/"%5!/%Č�/+*��!.)!/%Č�� �

� %*"%/�$�Č�/!.)�5!��6�(0�)�Č�*!2%� !|%È0%.)!/%ċ

đ� �"(�/Č�'+*'+. �0+Č�"%*�*/�(�5!*% !*�5�,�(�* �.)�Č�%"(�/�*�!.0!(!*)!/%�%`%*���È21.1 ���1(1*1()�/�ċ

đ� Ç%.'!0ŏ%*�0%��.%�%È(!0)!/%*%*�0�)�)�*�*�2!5���%.�'�/)�*�*� !2.! %()!/%ċ

đ� Ƶ��.1�1�,�5�/�$%,(!.%*%*��®*!0%)��1.1(1�Ø5!/%��!(%.(!)!�%)0%5�6�*�*�2!5��Ç%.'!0ŏ%*��®*!0%)��1.1(1�5�,�/�*�*� !|%È0%.%()!/%ċ

đ� Ç%.'!0ŏ%*��®*!0%)��1.1(1�2!�'+)%0!(!.%*%*�0+,(�*0��2!�'�.�.�*%/�,(�.�*�*� !|%È0%.%()!/%ċ

đ� ��((�'�"��(%5!0�.�,+.1*1*Č�'>.ġ6�.�.�0��(+(�.��2!��%(�*`+*1*�+*�5(�*)�/��%(!��®*!0%)��1.1(1�Ø5!(!.%*%*�%�.�/�ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ĂĀ��!.)�5!Č�5! !'(!.�2!� %|!.�®6/!.)�5!�'�(!)(!.%�Ĩ !2�)�ĩ
 !*)%È�/!.)�5!�Ĩ !2�)�ĩ

ǫ(1!�	*0!.*�0%+*�(��+( %*#�ǫċ�ċĚ*%*Č�+.0�'(�.�*�*�2!ĥ2!5��%È0%.�'�2!���|(��'1.1(1È(�.�*�*�$�('���.6�/+*.�/�* �Č�Ç%.'!0Ě%*�/!.)�5!/%*%*�2!5��
+5�$�'(�.�*�*�!*��6�ŌĂĀĚ/%*!�ĨƵ��.1�1�2!�ǫ��.1�1�,�5(�.�0+,(�)�ĩ�/�$%,�+()�)�/�� 1.1)1* �Č�51'�.� ���!(%.0%(!*�Ƶ|�.(�È0�.�()�È��!*!(�
�1.1(���.�.��%/�����!.!'0%.!*��+*1(�.��%(%È'%*��|�.(�È0�.�()�È�*%/�,�/+*.� �*���*(�*)�)�'�Ø6!.!�'!* %(%|%* !*�5Ø.Ø.(Ø'0!*�'�('���'0�.ċ

Ç%.'!0Č�ćăćĂ�/�5�(�� �!.)�5!��%5�/�/����*1*1� Ĩė���Ęĩ�$Ø'Ø)(!.%*!�#®.!�'�5�0(�� /!.)�5!�/%/0!)%*%� '��1(�!0)%È�2!��!.)�5!��%5�/�/��
�1.1(1Ě*1*�ă��.0�ĂĀāĈ�0�.%$�2!�ĊĥăăĂ�/�5�(��%6*%�%(!��1�/%/0!)!�#!`)%È0%.ċ�Ç%.'!0Ě%*�'�5�0(��/!.)�5!�0�2�*��ĂąĆċĀĀĀċĀĀĀ����+(1,Č��!$!.%�
ā����*+)%*�(� !|!. !�ĂąĆċĀĀĀċĀĀĀ�� !0�'�5�0(��,�5 �*�+(1È)�'0� �.ċ�

��*�)(�*)�È�"�5 ��,(�*(�.��5!*% !*�®(`Ø)�'�5�,(�.��

�%|!.�'�,/�)(��#!(%.�+(�.�'�)1$�/!�!(!È0%.%(!*��'0Ø!.5�(�'�6�*`�2!�'�5�,(�. �*�+(1È)�'0� �.ċ�

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.��

����*���,�.��`!2.%)�"�.'(�.�Č�51.0 �È��+.0�'(�'(�.�*�0��(+(�.�*�`!2.%)%* !*�'�5*�'(�*�*�"�.'(�. �*�+(1È)�'0� �.ċ�

Kâ. �*��5.�(�*�'�/�0(�*)�È�5! !'(!.�

Yasal yedekler
�Ø.'� �%��.!0� ��*1*1Ě*��#®.!Č� 5�/�(� 5! !'� �'`!(!.Č� �%.%*�%� 2!� %'%*�%� 0!.0%,� 5�/�(� 5! !'� �'`!(!. !*�+(1È)�'0� �.ċ� ǫ%.%*�%� 0!.0%,� 5�/�(�
5! !'��'`!(!.Č�Ç%.'!0�/!.)�5!/%*%*�ŌĂĀĚ/%*!�1(�È�*��5��'� �.�5�/�(� ®*!)�'>.�*�*�ŌĆĚ%�+.�*�* ���5.�()�'0� �.ċ��'%*�%�0!.0%,�5�/�(�5! !'�
�'`!(!.Č� '>.� �|�0�)��5�,�( �|�� 1.1)(�. ��Ç%.'!0� /!.)�5!/%*%*�ŌĆĚ%*%� �È�*� 0Ø)�*�'%0� '>.�,�5�� �|�0�)(�.�*�*� āĥāĀĚ1�+.�*�* �Č�5�/�(�
'�5�0(�.��#®.!�'>.� �|�0�)��5�,�( �|�� 1.1)(�. ��%/!�Ç%.'!0�/!.)�5!/%*%*�ŌĆĚ%*%��È�*�0Ø)�*�'%0�'>.�,�5�� �|�0�)(�.�*�*�āĥāāĚ%�+.�*�* ��
�5.�()�'0� �.ċ�ǫ%.%*�%�2!�%'%*�%�5�/�(�5! !'��'`!(!.Č�0+,(�)�/!.)�5!*%*�ŌĆĀĚ/%*%��È)� �|��/Ø.!�!� �|�0�(�)�6(�.Ď��*��'�%$0%5�.%�5! !'�
�'`!(!.%*�0Ø'!*)!/%�$�(%* !�6�.�.(�.�*�'�.È�(�*)�/�* ��'1((�*�(��%(%.(!.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(�Č��.1,Ě1*�5�/�(�5! !'(!.�0+,(�)��
āĊċĈĈā���Ě %.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĊċĈĈā���ĩċ�

Kâr payı
ăā����'�ĂĀĂĀĚ !�/+*��!.!*�5�( ��'>.�,�5�� �|�0�()�)�È0�.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ĂĆċĊĂĆ���ĩċ

Finansal riskten korunma yede$i 
�%*�*/�(�.%/'0!*�'+.1*)��5! !|%Č�*�'%0��'�È�.%/'%* !*�'+.1*)���)�`(���.�`(�.�*�/+*.� �*�)1$�/!�!(!È0%.%()!/%*!�'� �.�#!.`!|!�15#1*�
 !|!.%* !'%��%.%')%È�*!0� !|%È%)%*�!0'%*�'�/)�* �*�+(1È)�'0� �.ċ

�.0�'�'+*0.+(!�0��%�È%.'!0(!.%*�$%//!(!.%*%*��(�)�

Ç%.'!0Č�Ă�Ƶ.�(�'�ĂĀāā�0�.%$%* !��2%��.1,��%5%)��%��.!0�ƵċÇċ�Ĩŏŏ�2%��.1,ŏŏĩ�%(!��%.(!È)%È0%.ċ��2%��.1,��%.(!È)!5!�'� �.�È%.'!0�$%//!(!.%*%*�
ŌĊĊČĊŏ1*1� !(%* !� �1(1* 1.)1È01.ċ��2%��.1,Ě1*� /!.)�5!/%� %(!��2%��%5%)Ě%*� �%.(!È)! !*� /+*.�'%� /!.)�5!/%� �.�/�* �'%� ăĆċĈĆĈ� ���
010�.�* �'%�"�.'�®6'�5*�'(�.��(0�* ��'�5 ���(�*)�È0�.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

Ăā���/�(�0
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.�%0%��.�5(��$�/�(�0��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�(�2!�$%6)!0�/�0�È(�.�

ġ��!.�'!* ! āċĉĉĊċāĀć āċĆăāċĂĈă

ġ��+,0�* ĉĂĉċăĈĆ ĈąăċąĆĈ

ġ��ġ0%��.!0 āąĆċąĀā ĈĉċāĂĀ

2.862.882 2.352.850

ĂĂ���0�È(�.�*�)�(%5!0%
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.��%0�/�0�È(�.�*�)�(%5!0%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

��0�(�*�0%��.%�)�((�.�*�)�(%5!0% āċąĆĉċĂćĉ āċāąąċĊĀĆ

1.458.268 1.144.905

Ăă��!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%Č�/�0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#% !.(!.%�
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0�#!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�!./+*!(�#% !.(!.% āĀąċĆćĂ ĈĈċĆćĈ

Ƶ)+.0%/)�*�2!�%0"��,�5��#% !.(!.%�Ĩ�%,*+0�āāČ�āĂČ�āąĩ ĂćċąăĂ āĆċĂĂĂ

�"%/�)�(6!)!(!.%�#% !.(!.%� ćċĆĉĉ ąċąćĀ

��*�È)�*(�'�#% !.(!.% ĆċāĂĆ ąċĀĊĈ

�!*!(�+"%/�#% !.(!.% ăċĀĈĉ Ăċćąă

�!5�$�0�#% !.(!.%� ĂċāĈĊ ăċĀĉĊ

�%.��#% !.(!.%Ĩāĩ āċąĈĀ āĀċĉĊă

�%|!. āĂċĆĂć āĀċāĂć

161.960 128.097

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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Ăă��!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%Č�/�0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#% !.(!.%�Ĩ !2�)�ĩ
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0�/�0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#% !.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�!./+*!(�#% !.(!.% ĂĉćċĊĊā ĂĆĀċĉĉĈ

Ƶ)+.0%/)�*�2!�%0"��,�5��#% !.(!.%�Ĩ�%,*+0�āāČ�āĂČ�āąĩ ĂąĉċāĈą Ćăċĉćā

�%.��#% !.(!.%Ĩāĩ āĀĀċćĀĈ ĂĊĂċĉĊĀ

�!'(�)�#% !.(!.% ąĂċāĈĆ ăāċĀĊā

��È�.� �*�/�|(�*�*� !,+(�)��#% !.(!.%� ąĀċĊĊă ăĂċĆĊą

��'(%5!�#% !.(!.% ăĂċāĉą ĂĀċăĂĉ

�!5�$�0�#% !.(!.% ĈċĊĆĂ ĊċăąĂ

�%|!. ĊĉċāĀā ĈāċāĆĂ

857.177 762.145

Ĩāĩ�ƫ%.+�Ø6!.%* !*�$!/�,(�*�*�'%.��® !)!(!.%*%Č�+.0�'��(�*�#% !.(!.%*%�2!�!*!.&%Č�5�'�0Č�/1�#% !.(!.%*%�'�,/�)�'0� �.ċ

Ăą�Ƶ.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0Č��.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�!./+*!(�#% !.(!.% āĈċćĈĉ āĊċāĆĈ

Ƶ)+.0%/)�*�2!�%0"��,�5��#% !.(!.%�Ĩ�%,*+0�āāČ�āĂČ�āąĩ Ćċćąĉ ćąĀ

�!5�$�0�#% !.(!.% Ċąĉ āċĀĀĈ

�%|!. āċĆĉą āċćąą

25.858 22.448

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ĂĆ��/�/�"��(%5!0(!. !*� %|!.�#!(%.(!.�2!�#% !.(!.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0�!/�/�"��(%5!0(!. !*� %|!.�#!(%.(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

��0�.�)� !/0!'�#!(%.% ăċĉĆĊ ġġ

�%��.%��(���'�2!��+.`(�.��%(%È'%*�'1.�"�.'��#!(%.%Č�*!0 ăċĆāĂ āă

��È�,.+0+'+(Ø�#!(%.% āċĀāĆ Ćăă

ǫ!'(!*!*�'.! %�6�.�.�*�*�%,0�(% ąćĂ ĂĀĀ

��/�.�0�6)%*�0��#!(%.% ăāą āĈĉ

�%��.%��+.`(�.��%(%È'%*�.!!/'+*0�"�%6�#!(%.%Č�*!0 ġġ ĉċćĊć

�Ø.!/%� +()1È�$! %5!�'�.0(�.�* �*�#!(%.(!.� āāĉ āċĀĊĆ

�%|!. ĉĊć āċĆĂĉ

10.176 12.243

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.���%0�!/�/�"��(%5!0(!. !*� %|!.�#% !.(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�%��.%��+.`(�.��%(%È'%*�.!!/'+*0�"�%6%�#% !.%�*!0 ĆċĂĈć ġġ

�%��.%��(���'�2!��+.`(�.��%(%È'%*�'1.�"�.'��#% !.%Č�*!0 āċāĈĉ ĊċĀĀĂ

ǫ!'(!*!*�'.! %�6�.�.(�.� āĈĂ ĆĊĂ

��,�*�*�)�|�6�(�.��%(%È'%*�#% !.(!.� ąĀ āĀĈ

�%|!. āċāĂĈ ăĂĆ

7.793 10.026

Ăć���0�.�)�"��(%5!0(!.%* !*�#!(%.(!.�2!�#% !.(!.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�5�0�.�)�"��(%5!0(!.%* !*�#!(%.(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

���%0�'�5)!0�/�0�È�'>.� āĀĆ ġġ

105 ġġ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�5�0�.�)�"��(%5!0(!.%* !*�#% !.(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

Ƭ ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

���%0�'�5)!0�/�0�È�6�.�.� Ċāă ăĆĊ

913 359

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ



BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR 235234 BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR

27�_!È%0�!/�/�*��#®.!�/�*�"(�* �.�()�È�#% !.(!.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.�%0%��.�5(�Č�`!È%0�!/�/�*��#®.!�/�*�"(�* �.�()�È�#% !.(!.��È�|� �'%�#%�% %.č

Ƶ)+.0%/)�*�2!�%0"��#% !.(!.%

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

��0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăăĩ ĂąĉċāĈą Ćăċĉćā

�!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăăĩ ĂćċąăĂ āĆċĂĂĂ

Ƶ.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăąĩ� Ćċćąĉ ćąĀ

280.254 69.723

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 ��#% !.(!.%

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

��0�ÈČ�,�6�.(�)��2!� �|�0�)�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăăĩ ĂĉćċĊĊā ĂĆĀċĉĉĈ

�!*!(�5®*!0%)�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăăĩ āĀąċĆćĂ ĈĈċĆćĈ

Ƶ.�È0�.)��2!�#!(%È0%.)!�#% !.(!.%�Ĩ %,*+0�Ăąĩ āĈċćĈĉ āĊċāĆĈ

409.231 347.611

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�/+*��!.!*�5�((�.���%0�`�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 ��#% !.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

� ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

×�.!0�2!�)��È(�. ĂăĀċĀĂĂ ĂĀāċĀĉĈ

�.%) ĈćċĈĈĆ ĆĆċĀĀĊ

�+.1*(1�/+/5�(�#Ø2!*(%'�,.%)(!.% ąĀċĆćā ăąċĆćĊ

�!)!'�#% !.(!.% āĊċĉăĂ āĆċĊąă

�� !)�0�6)%*�0��#% !.(!.% āąċĂąĀ ĉċąĀĉ

��6(��)!/�%�#% !.(!.% ĊċąĈă āĀċĀăĊ

�!./+*!(�5+(�#% !.(!.% ćċĂćă Ćċąćă

�%|!. āĂċĀćĆ āĈċĀĊă

409.231 347.611

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

28��%*�*/)�*�#!(%.(!.%
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�"%*�*/)�*�#!(%.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ
�� !(%�)!2 1�0�"�%6�#!(%.(!.% ćċĂĆą ąċććĆ

�1.�#!(%.(!.% ĂċĀĈĂ ĂĀĀ

�%|!. Ċĉ 4

8.424 4.869

29 �%*�*/)�*�#% !.(!.%
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.�%0%��.�5(�Č�"%*�*/)�*�#% !.(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

��%6�#% !.%č

�(��(�)(�.�*��%(%È'%*�%/'+*0+�"�%6% ĆăċĆăĀ ĆĂċāĉĉ

�%*�*/�(��+.`(�.(��%(#%(%�"�%6�#% !.% ĈăċĆĈĈ ąćċĂĀĈ

�%.��5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%�"�%6�#% !.% ĈąċĀĉĀ ġġ

201.187 98.395

�+.3�. �'+*0.�0(�.��)�'1(� !|!.� !|%È%)(!.% ĉćĆ ąĆċĈĈą

�.! %�'�.0��'+)%/5+*�#% !.(!.% Ċċćăą ćċććĊ

�1.�"�.'��#% !.% ĆċăĆĉ ĊċăĀā

�0$�(�0�"%*�*/)�*�#% !.(!.% āăċāĂĂ ĉċĀăĀ

�%|!. āċĊĂĈ āċąćĀ

232.093 169.629

ăĀ��!(%.�2!.#%(!.%
�1.1)(�.�2!.#%/%

�Ø.'%5!Ě !� '1.1)(�.� 2!.#%/%� +.�*�Č� '1.1)(�.�*� 0%��.%� '�6�*��*�� 2!.#%� 5�/�(�.�� #!.!|%*�!� %* %.%)%� '��1(� ! %()!5!*� #% !.(!.%*� %(�2!�
! %(!.!'Č�2!.#%�5�/�(�.�* ��5!.��(�*�%/0%/*�(�.�*�%* %.%(!.!'��1(1*���'�5�/�(�2!.#%�)�0.�$�*��15#1(�*�*�'1.1)(�.�2!.#%/%�+.�*��ŌĂĂĚ %.�
Ĩăā����'�ĂĀāĊč�ŌĂĂĩċ�Ć�Ƶ.�(�'�ĂĀāĈ�0�.%$(%�2!�ăĀĂćā�/�5�(���!/)%���6!0!Ě !�5�5�)(�*�*�ĈĀćā�/�5�(��ėǫ�6���!.#%���*1*(�.��%(!��%|!.�ǫ�6��
��*1*(�. ���!|%È%'(%'���,�()�/�*����%.���*1*Ę1*�Ċāċ�)�  !/%�%(!�ĆĆĂĀ�/�5�(���1.1)(�.��!.#%/%���*1*1Ě*��!'(!*!*�#!`%�%�āĀċ�)�  !�
15�.�*���'1.1)(�.�*�ĂĀāĉČ�ĂĀāĊ�2!�ĂĀĂĀ�2!.#%(!* %.)!� ®*!)(!.%*!��%0�'�6�*`(�.��Ø6!.%* !*�® !*)!/%�#!.!'!*�'1.1)(�.�2!.#%/%*%*�
ŌĂĂ�+.�*�5(��$!/�,(�*)�/��2!�/+*.�/�* ��0!'.�. �*�ŌĂĀ�+.�*��%(!�2!.#%(!* %.%()!5!� !2�)�! %()!/%�®*#®.Ø()!'0! %.ċ�ǫ1�/Ø.!�6�."�* ��
ǫ�'�*(�.��1.1(1Ě*��ŌĂĂ�+.�*�*��ŌĂĀ�+.�*�*��'� �.�%* %.)!�5!0'%/%�2!.%()%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
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ăĀ��!(%.�2!.#%(!.%�Ĩ !2�)�ĩ
�1.1)(�.�2!.#%/%�Ĩ !2�)�ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%* !�/+*��!.!*� ®*!)�%0%��.�5(�Č�2!.#%�)!261�0��15�.�*���Ø`!.��5(�'� ®*!)(!.�%0%��.�5(��+(1È�*�'�6�*`(�.�Ø6!.%* !*�
ŌĂĂ� Ĩăā� ���'� ĂĀāĊč� ŌĂĂĩ� +.�*�* �� #!`%�%� 2!.#%� $!/�,(�*�.�'� ® !*)!'0!� 2!� �1� È!'%( !� ® !*!*� 010�.(�.� 5�((�'� '�6�*`� Ø6!.%* !*�
$!/�,(�*�*�2!.#% !*�)�$/1,�! %()!'0! %.ċ���,�(�*���*1*� !|%È%'(%|%�%(!�ĂĀāĉČ�ĂĀāĊ�2!�ĂĀĂĀ�5�((�.��%`%*��1�+.�*�ŌĂĂ�+(�.�'��!(%.(!*)%È0%.ċ�
ĉ��.0�ĂĀāĈ�0�.%$(%�2!�ăĀĀĀā�/�5�(���!/)%���6!0!ŏ !�5�5�)(�*�*�ėćĉĂą���5�(��ǫ�6��Ƶ(���'(�.�*��!*% !*���,�(�* �.�()�/��%(!�ǫ�6����*1*�
2!���*1*��Ø')Ø* !���.�.*�)!(!. !��!|%È%'(%'���,�()�/�*����%.���*1*Ę�%(!�āĊă�/�5�(���!(%.��!.#%/%���*1*1ŏ*1*�)Ø(#��)Ø'!..!.�āĂāċ
)�  !/%� 5!*% !*� Ø6!*(!*!.!'� #!0%.%(!*� 2!.#%5!� 151)(1�)Ø'!((!"(!.!� 2!.#%� %* %.%)%� ā����'� ĂĀāĉ� 0�.%$%* !*� %0%��.!*� 15#1(�*)�5��
��È(�*)�È0�.ċ��.1,Č�ĂĀāĈ��1.1)(�.��!.#%/%��% !.%�%`%*Č�2!.#%�%* %.%)%*%*�Ø/0�(%)%0%�+(�*�āċĀĀĀċĀĀĀ�0�)���Ě !*�5�.�.(�*)�È0�.ċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ� 0�.%$(!.%� %0%��.�5(���.1,Ě1*��Ø.'%5!� �È�* �'%�$!.��%.�Ø('! !'%�5Ø.Ø.(Ø'0!'%�2!.#%�)!261�0(�.�� %''�0!�
�(�*�.�'�!.0!(!*!*�2!.#%�$!/�,(�)�/�* ��'1((�*�(�*�2!.#%�+.�*(�.���È�|� �'%�#%�% %.č

×('! 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�1/5� ĂĀŌ ĂĀŌ

Ƶ()�*5� ăĀŌ ăĀŌ

�+((�* � ĂĀŌ ĂĀŌ

Ƶ)!.%'� ĂăČāąŌ ĂăČąĀŌ

��*� �� ĂćČĉĉŌ ĂćČĉĉŌ
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��*1*!*�'��1(�! %()!5!*�#% !.(!.Ĩāĩ ĨĂČąĩ ĨăċĂăĊĩ ĨāČĊĩ ĨĂċĆćăĩ

�!.#% !*�)1�"�#!(%.(!.%*�2!.#%�!0'%/%� āČĉ ĂċąćĂ ĀČĈ ĊĆĉ

*�!'%� ®*!)�0�$)%*(!.%�%(!�%(#%(%� !|%È%'(%'(!. ġġ ĨĀČĂĩ ĨĂĀąĩ

�!.#%�0!È2%'%� Ø6!(0)!/% ĨĀČĈĩ ĨāċĀĀĀĩ ġġ ġġ

�%|!.� Ø6!(0)!(!.%*�!0'%/% ĀČĂ ĂāĀ ĨĀČĂĩ ĨĂăĊĩ

�®*!)�2!.#%�#% !.% (21,6) (29.638) (23,9) (31.579)

�
Ĩāĩ�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(��/+*��!.!*�5�(���%0Č�'�*1*!*�'��1(�! %()!5!*�#% !.(!.%*�2!.#%�!0'%/%��|�.(�'(��+(�.�'�āĀċĊăć����/0+'�/�5�)�
"�.'(�.�* �*�+(1È)�'0� �.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��0+'�/�5�)�"�.'(�.��ĉċĀĆĊ���ĩċ

��È�*�*�2!.#%�6�.�.�

ƫ�.%�5�( ��!.0!(!*)%È�2!.#%�2�.(�|��$!/�,(�*)�5�*�2!.#%�6�.�.(�.���1(1*)�)�'0� �.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč��+'01.ĩċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăĀ��!(%.�2!.#%(!.%�Ĩ !2�)�ĩ
�.0!(!*)%È�2!.#%�2�.(�|��2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø�

Kayıtlara alınan ertelenmi! vergi varlı$ı ve yükümlülü$ü

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�!.0!(!*)%È�2!.#%�2�.(�|��2!�!.0!(!*)%È�2!.#%�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø*!��0"+(1*�*�'�(!)(!.�
�È�|� �'%(!. !*�+(1È)�'0� �.č

� �

31 Ocak 2020

��.(�'(�. �Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. �!0�010�.

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. ĂĊċąĂĆ ĨăĊăĩ ĂĊċĀăĂ

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ġġ ĨąĀċĈāąĩ ĨąĀċĈāąĩ

�1((�*�)�$�''��2�.(�'(�.� Ćąă ĨĈĈċĉąĂĩ ĨĈĈċĂĊĊĩ

�0+'(�. ąċĈćĀ ĨĉĊāĩ ăċĉćĊ

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*��(���'(�. ġġ ĨĂāĈĩ ĨĂāĈĩ

�%��.%��(���'(�. ĂāĂ ĨăćĈĩ ĨāĆĆĩ

�Ø.!2��.�`(�. ġġ ĨĂćąĩ ĨĂćąĩ

�%��.%�2!� %|!.��+.`(�. āċĈĆą Ĩăćĉĩ āċăĉć

��.È�(�'(�. ĂċąĂĉ ġġ ĂċąĂĉ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�. āċąćą ġġ āċąćą

�%*�*/�(��+.`(�. 11 ġġ 11

�%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ĉăċĊāą ġġ ĉăċĊāą

�%|!.�#!`%�%�"�.'(�. āċĆĊć ġġ āċĆĊć

�+,(�)� 126.107 (121.056) 5.051

�!0(!È0%.)! (120.524) 120.524

5.583 (532)

� �

31 Ocak 2019

��.(�'(�. �Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. �!0�010�.

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. ĂĂċĉĊĆ ġġ ĂĂċĉĊĆ

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ġġ ĨăĊċĂććĩ ĨăĊċĂććĩ

�0+'(�. Ăċāąć ġġ Ăċāąć

�Ø.!2��.�`(�. ġġ Ĩāĉăĩ� Ĩāĉăĩ

�%��.%��(���'(�. ġġ ĨĆĈĉĩ� ĨĆĈĉĩ

�%��.%�2!� %|!.��+.`(�. ĂċāĀĈ ġġ ĂċāĀĈ

��.È�(�'(�. ġġ ĨĆĉāĩ ĨĆĉāĩ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�. āċĊĂĆ ġġ āċĊĂĆ

�%*�*/�(��+.`(�. ąćĂ ġġ ąćĂ

��È�*�*�2!.#%�6�.�.(�.� ġġ Ĩąĩ Ĩąĩ

�%|!.�#!`%�%�"�.'(�. ĂĈā ġġ ĂĈā

�+,(�)� 29.806 (40.612) (10.806)

�!0(!È0%.)! (27.926) 27.926 Ƭ

1.880 (12.686) Ƭ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăĀ��!(%.�2!.#%(!.%�Ĩ !2�)�ĩ
�.0!(!*)%È�2!.#%�2�.(�|��2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø�Ĩ !2�)�ĩ

Kayıtlara alınan ertelenmi! vergi varlı$ı ve yükümlülü$ü (devamı)

� � ā�Ç1��0�ĂĀāĊ

ƫ�.%� ®*!)�
!.0!(!*)%È�2!.#%�

#% !.%
��,/�)(��#!(%.�0��(+/1* ��
)1$�/!�!(!È0%.%(!*�'�/�)

����*���,�.��
`!2.%)�"�.'(�.�  31 Ocak 2020

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. ĂĂċĉĊĆ ćċĂĂă ġġ Ĩĉćĩ ĂĊċĀăĂ

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ĨăĊċĂććĩ ăĀą ġġ ĨāċĈĆĂĩ ĨąĀċĈāąĩ

�0+'(�. Ăċāąć āċćĉĈ ġġ ăć ăċĉćĊ

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*��(���'(�. Ĩāĉăĩ ġġ ġġ Ĩăąĩ ĨĂāĈĩ

�%��.%�2!� %|!.��(���'(�. ĨĆĈĉĩ ąăĉ ġġ ĨāĆĩ ĨāĆĆĩ

�Ø.!2��.�`(�. ĂċāĀĈ ġġ ĨĂċăĈāĩ ġġ ĨĂćąĩ

�1((�*�)�$�''��2�.(�'(�.� ġġ ĨĈĈċĂĊĊĩ ġġ ġġ ĨĈĈċĂĊĊĩ

�%��.%�2!� %|!.��+.`(�. ĨĆĉāĩ ĂċĀĂą ġġ ĨĆĈĩ āċăĉć

�%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. ġġ ĉăċĊāą ġġ ġġ ĉăċĊāą

��.È�(�'(�. āċĊĂĆ ąĆĈ ġġ ąć ĂċąĂĉ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�. ąćĂ ĉąĈ ĂąĈ ĨĊĂĩ āċąćą

�%*�*/�(��+.`(�. Ĩąĩ āĆ ġġ ġġ 11

��È�*�*�2!.#%�6�.�.(�.� ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�%|!.�#!`%�%�"�.'(�. ĂĈā āċĀćĆ ġġ ĂćĀ āċĆĊć

(10.806) 19.675 (2.124) (1.694) 5.051

� � ā�Ç1��0�ĂĀāĉ

ƫ�.%� ®*!)�
!.0!(!*)%È�2!.#%�

#% !.%
��,/�)(��#!(%.�0��(+/1* ��
)1$�/!�!(!È0%.%(!*�'�/�)

����*���,�.��
`!2.%)�"�.'(�.�  31 Ocak 2019

�  %� 1.�*�2�.(�'(�. ĨăċăĆĊĩ ĂćċĂĆą ġġ ġġ ĂĂċĉĊĆ

�  %�+()�5�*� 1.�*�2�.(�'(�. ĨāĀċĊąāĩ ĨĂĉċăĂĆĩ ġġ ġġ ĨăĊċĂććĩ

�0+'(�. Ćċĉćĉ ĨăċĈĂĂĩ ġġ ġġ Ăċāąć

�(%È'%(%�0�.�"(�. �*��(���'(�. ġġ Ĩāĉăĩ ġġ ġġ Ĩāĉăĩ

�%��.%�2!� %|!.��(���'(�. ĨāċāĆćĩ ĆĈĉ ġġ ġġ ĨĆĈĉĩ

�Ø.!2��.�`(�. ĨāĉĆĩ ąċĆĂĂ ĨĂċĂĉĊĩ ĆĊ ĂċāĀĈ

�%��.%�2!� %|!.��+.`(�. ąċāĆĉ ĨąċĈăĊĩ ġġ ġġ ĨĆĉāĩ

��.È�(�'(�. ćĀ āċĉćĆ ġġ ġġ āċĊĂĆ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�. ăāć āąć ĨāĊăĩ āĊă ąćĂ

�%*�*/�(��+.`(�. 77 Ĩĉāĩ ġġ ġġ Ĩąĩ

��È�*�*�2!.#%�6�.�.(�.� ćĉĉ Ĩćĉĉĩ ġġ ġġ ġġ

�%|!.�#!`%�%�"�.'(�. Ĩāąĉĩ 419 ġġ ġġ ĂĈā

(4.622) (3.954) (2.482) 252 (10.806)

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăā���5���È�*��'�6�*`
��5���È�*��'�6�*`�)%'0�.�Č��*��+.0�'(�'�,�5(�.�*���0"! %(!*�*!0� ®*!)�'>.�*�*�È%.'!0�$%//!(!.%*%*� ®*!)�%`%* !'%��|�.(�'(��+.0�(�)��,�5�
� ! %*!��®(Ø*)!/%5(!�$!/�,(�*�.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%* !�/+*��!.!*�5�((�.� %0%��.�5(��,�5���È�*��'>.�$!/�,(�)�/��
�È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

Ƶ*��+.0�'(�'�,�5(�.�*���0"! %(!*�*!0� ®*!)�'â.� Ċąċĉąą ĊāċĆāĈ

Ƶ|�.(�'(��+.0�(�)��� %�$%//!�)%'0�.� ąĊċćĆĈ ąĊċćĆĈ

Ƶ %ĥ/1(�* �.�()�È�,�5���È�*��'�6�*`�Ĩ0�)���ĩ 1,9100 1,8430

ăĂ��Ø.!2��.�`(�.
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(�Č�'�/��2� !(%�0Ø.!2��.�`(�.��È�|� �'%�#%�% %.č

� 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%/'0!*�'+.1*)���)�`(��"+.3�. �/®6(!È)!(!.%* !*�'�5*�'(�*�*�"%*�*/�(�2�.(�'(�. āċĂāą ġġ

�%/'0!*�'+.1*)���)�`(��"+.3�. �/®6(!È)!(!.%* !*�'�5*�'(�*�*�"%*�*/�(�
5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

ġġ ĨĊċĆćĂĩ

�%|!.�"+.3�. �/®6(!È)!(!.%* !*�'�5*�'(�*�*�"%*�*/)�*�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ĨāĆĩ

1.214 (9.577)

ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(�Č��.1,Ě1*�0�.�"�+( 1|1�.%/'0!*�'+.1*)���)�`(��"+.3�. �/®6(!È)!(!.%�'�,/�)�* �Ď�/0+'��(�)(�.��Ø6!.%* !'%�
'1.� .%/'%* !*� '+.1*)�'� �)���5(�Č� āĊċĊāĂ� �%*� Ƶǫ�� �+(�.�� '�.È�(�|�* �� 0+,(�) �� āāĉċĊĀĆ� ��� 010�.�* �� �`�'� "+.3�. � /®6(!È)!(!.%�
�1(1*)�'0� �.ċ��%/'0!*�'+.1*)��)1$�/!�!/%�15#1(�*�.�'Č�/®6�'+*1/1�"+.3�. �%È(!)(!.%* !*�'�5*�'(�*�*�āċĂāą����010�.�* �'%�#!.`!|!�
15#1*� !|!.�"�.'�� %|!.�'�,/�)(��#!(%. !�)1$�/!�!(!È0%.%()%È0%.ċ

ăă��%*�*/�(��.�`(�.
�%*�*/�(�.%/'�5®*!0%)%

Ç%.'!0�"%*�*/�(��.�`(�.�*�'1((�*�)�*����|(��+(�.�'��È�|� �'%�.%/'(!.!�)�.16�'�(��%()!'0! %.č
!��.! %�.%/'%
!��%'% %0!�.%/'%
!��%5�/��.%/'%

ǫ1� %,*+0��.1,Ě1*�51'�.� ���!(%.0%(!*�.%/'(!.!�)�.16�'�()�� 1.1)1Č��.1,Ě1*�$! !"(!.%Č�.%/'%�®(`)!'�2!�5®*!0)!'�%`%*�+(�*�,+(%0%'��2!�
/Ø.!`(!.�2!��.1,Ě1*�/!.)�5!5%�5®*!0%)%�%(!�%(#%(%��%(#%�/1*)�'0� �.ċ�

�%/'�5®*!0%)�`!.`!2!/%

Ç%.'!0Ě%*��®*!0%)��1.1(1Č��.1,Ě1*�.%/'�5®*!0%)�`!.`!2!/%*%*��!(%.(!*)!/%* !*�2!�#®6!0%)%* !*�#!*!(�+(�.�'�/+.1)(1 1.ċ��.1,Ě1*�.%/'�
5®*!0%)�,+(%0%'�(�.�Č�'�.È�(�È�(���'�.%/'(!.%�/�,0�)�'�2!��*�(%6�!0)!'Č�15#1*�.%/'�(%)%0(!.%*%��!(%.(!)!'�2!�'+*0.+((!.%*%�'1.)�'�%(!�.%/'(!.%�
2!�.%/'(!.%*�(%)%0(!.!���|(�(�|�*��#®6(!)(!)!'��)���5(���!(%.(!*)%È0%.ċ��%/'�5®*!0%)%�,+(%0%'�(�.��2!�/%/0!)(!.%��.1,Ě1*�"��(%5!0(!.%* !'%�2!�
,%5�/��È�.0(�.�* �'%� !|%È%'(%'(!.%�5�*/�0���'�È!'%( !� Ø6!*(%�+(�.�'�#®6 !*�#!`%.%(%.ċ��.1,Č�!|%0%)(!.�2!�5®*!0%)�/0�* �.0�2!�,.+/! Ø.(!.%�
2�/�0�/�5(�Č�0Ø)�`�(�È�*(�.�*�.+(�2!�/+.1)(1(1'(�.�*���*(� �|�� %/%,(%*(%�2!�5�,�����%.�'+*0.+(�+.0�)��#!(%È0%.)!5%�$! !"(!)!'0! %.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăă��%*�*/�(��.�`(�.�Ĩ !2�)�ĩ
�.! %�.%/'%�

�.! %� .%/'%Č� �%.� )ØÈ0!.%� 2!5�� '�.È�� 0�.�"�*� /®6(!È)! !'%� 5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*%� 5!.%*!� #!0%.)!)!/%� .%/'% %.� 2!� ®*!)(%� ®(`Ø !� )ØÈ0!.%�
�(���'(�.�* �*�'�5*�'(�*)�'0� �.ċ

�.1,Ě1*�)�.16�'�( �|��'.! %�.%/'%Č�$!.��%.�)ØÈ0!.%*%*�'�.�'0!.%/0%'�®6!((%'(!.%* !*�!0'%(!*%.ċ�

ǫ1��(�*(�. �� "��(%5!0�#®/0!.!*� È%.'!0(!.%*��!(%.(!)%È�+( 1|1�'.! %�,+(%0%'�/�� '�,/�)�* ��$!.��%.� È%.'!0%*� /0�* �.0�® !)!/%Č� 0!/(%)�0�
 ®*!)(!.%�2!�'+È1((�.�� %(!�%(#%(%�0!'(%"�/1*1()� �*�®*�!�$!.��%.�5!*%�)ØÈ0!.%*%*�'.! %�%0%��.���%.!5/!(�+(�.�'��*�(%6�! %()!'0! %.ċ��%��.%�
�(���'(�.�Ø6!.%* !��.1,ŏ1*�'.! %�.%/'%*!�)�.16�'�()�/��0!)!(�+(�.�'�$!.��%.�)ØÈ0!.%*%*��%.!5/!(�®6!((%'(!.%* !*�!0'%(!*)!'0! %.ċ��.1,Č�
)ØÈ0!.%(!.%*%�5�'�* �*�%6(!)!'0! %.�2!�.%/'(!.Č�0+,(�)�.%/'%�$!.$�*#%��%.�'�.È��0�.�"(��/�*�.(�)�'�/1.!0%5(!�%6(!*)!'0! %.ċ�

�.1,Č��(���'(�.�*�*��%.�'�/)�*���+|.1 �*�ǫ+.`(�* �.)���%/0!)%Ě*%*�Ĩė�ǫ�Ęĩ�'1((�*�)��2!�)ØÈ0!.%(!.%*�'.! %�'�.0��'1((�*�)�5(��#Ø2!*�!�
�(0�*���()�'0� �.ċ�ǫ�*'�(�.Č��ǫ��2!�'.! %�'�.0(�.���.���(�|�5(���.1,�)ØÈ0!.%(!.%�%`%*�'.! %�(%)%0%��!(%.(!)!'0!�+(1,Č�0�$/%(�! %( %'(!.%�6�)�*�
��*'�(�.��(���'�010�.�*��0�$/%(�!0)!'0! %.ċ�ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(���.1,ŏ1*��ǫ��(%)%0(!.%�āąĉċĈćĉ��%*���ŏ %.�Ĩăā����'�ĂĀāĊč�āĂĈċĆĆĂ�
�%*���ĩċ��.1,��5.�����(���'(�.�*��#Ø2!*�!��(0�*���()�*�*��%.���È'���.����+(�.�'�)ØÈ0!.%(!.%* !*�0!)%*�0��()�'0� �.ċ��%*�*/�(�'1.1(1È(�. ��
/�'(�*�*�2� !(%�)!2 1�0�*�2!�,+/��(���'(�.�*�*�)%*%)1)�'.! %�.%/'%*!�)�.16�'�( �|�� ØÈØ*Ø()!'0! %.ċ

�.1,Č��(���'�,+.0"®5Ø*!�5®*!(%'�+(1È�*�0�$)%*%�#% !.�'�5�,(�.�*��#®/0!.)!'��)���5(�� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|���5�.)�È0�.ċ��$'!)!�!�
® !)!���6%*!� ØÈ0Ø|Ø��!(%.(!*!*��(���'(�.�%`%*��.1,�'�.È�(�'��5�.)�'0� �.ċ

�.1,Č�0%��.%��(���'(�.�*�*�0�$/%(�! %(!�%(%.(%|%*%� ®*!)/!(�+(�.�'�0�'%,�!0)!'0!Č�)�$'!)!�!�® !)!���6%*!� ØÈ0Ø|Ø��!(%.(!*!*��(���'(�.Č�
#!`)%È�5�((�. �'%�0�$/%(�0�+.�*(�.�*��!/�/��(�.�'�0�$/%(%�ÈØ,$!(%��(���'(�. �*� +|��%(!�!'�)1$0!)!(�6�.�.(�.�2!�®6!((%'(!�0�$/%(%�ÈØ,$!(%�
$�(!�#!(!*��(���'(�.�%`%*�'�.È�(�'��5�.)�'0� �.ċ

�.1,Č�0%��.%�2!� %|!.��(���'(�.�%(!�%(#%(%�)�.16�'�(�*��%(!�!'�0�$)%*%�6�.�.��5�*/�0�*��%.� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�'�.È�(�|���!(%.(!)!'0! %.ċ

�%'% %0!�.%/'%�

�%'% %0!�.%/'%��.1,Ě1*�%(!.%�0�.%$(!. !'%�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*%�*�'%0�2!5�� %|!.�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�%(!�'�.È�(�5�)�)�/��.%/'% %.ċ��.1,Ě1*�
(%'% %0!�.%/'%Č�)!2�10�2!�%(!.% !'%�)1$0!)!(��+.`�#!.!'/%*%)(!.%*%*�*+.)�(�'+È1((�. ��2!5��'.%6� 1.1)(�.�* ��"+*(�*��%()!/%�%`%*�`!È%0(%�
"%*�*/�(�'1.1(1È(�. �*��.1,Ě1�6�.�.��1|.�0)�5���'�2!5��%0%��.�*��6! !(!)!5!�!'�È!'%( !�5!0!.(%�"%*�*/)�*�+(�*�'(�.��0!)%*�! %(!.!'�
5®*!0%()!'0! %.ċ��.1,Č�0%��.%�2!� %|!.��+.`(�.�� +(�5�/�5(���!'(!*!*�*�'%0�̀ �'�È(�.�*�*�5�*�/�.��0%��.%�2!� %|!.��(���'(�.�� +(�5�/�5(���!'(!*!*�
*�'%0�#%.%È(!.%*%*�/!2%5!/%*%�%6(!)!'0! %.ċ

�%5�/��.%/'%

�%5�/��.%/'%Ď� ®2%6�'1.(�.�Č�"�%6�+.�*(�.��2!5��)!*'1(�'�5)!0(!.�,%5�/�(�.�* ��%È(!)�#®.!*�"%*�*/�(��.�`(�.�*�"%5�0(�.��#%�%�,�.��,%5�/�/�* �'%�
 !|%È%'(%'(!.%*��.1,Ě1*�#!(%.%*%*�2!5��/�$%,�+( 1|1�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�*� !|!.%*%*� !|%È)!/%�.%/'% %.ċ��%5�/��.%/'%�5®*!0%)%Č�,%5�/��.%/'%*!�
)�.16�'�()�5��'��1(�! %(!�%(%.�/�*�.(�.� �$%(%* !�'+*0.+(�! !.'!*Č�#!0%.%5%�+,0%)%6!�!0)!5%��)�`(�)�'0� �.ċ

Kur riski 

�.1,� È%.'!0(!.%Č� ��Ě !*� "�.'(�� +(�*�#!`!.(%� �%.� ,�.���%.%)%* !*�5�,0�|�� /�0�È(�.Č� /�0�*� �()�(�.�2!��+.`(�.� *! !*%5(!� '1.� .%/'%*!�)�.16�
'�()�'0� �.ċ�ǫ1�%È(!)(!. !�'1((�*�(�*���È(����,�.���%.%)(!.%�Ƶ2.+Č�Ƶǫ���+(�.�Č���*� ���+(�.��2!��1�(!Ě %.ċ��.1,�'1. �'%� �(#�(�*)�(�.��
'�.È��2� !(%� ®2%6��(�)�%È(!)(!.%�#%�%�0Ø.!2�"%*�*/�(��.�`(�.�'1((�*�.�'�'1.�.%/'%* !*�'+.1*)�'0� �.ċ

Ƶ(�*�*�'.! %(!.%*� "�%6(!.%Č�'.! %*%*��(�* �|��'1.�Ø6!.%* !* %.ċ�Ƶ(�*�*�'.! %(!.���È(�������+()�'�Ø6!.!Č�#!*!((%'(!�#.1�1*�+,!.�/5+*(�.��
/+*1�1* ��5�.�0�(�*�*�'%0��'�È(�.�%(!�!È(!È!*�'1.(�. �*�+()�'0� �.ċ�ǫ1� 1.1)�0Ø.!2�%È(!)(!.!�#!.!'� 15)� �*�!'+*+)%'�+(�.�'�"%*�*/�(�
.%/'0!*�'+.1*)��/�|(�)�'0� �.ċ

Faiz oranı riski
�.1,� !|%È'!*�"�%6(%�'.! %�'1((�*)� �|��%`%*Č�"�%6�+.�*(�.�* �'%� �(#�(�*)��.%/'%*!�)�.16� !|%( %.ċ

�!.)�5!��®*!0%)%
�.1,Ě1*�,+(%0%'�/�Č�5�0�.�)��Č�'.! %�2!.!*�2!�,%5�/��#Ø2!*%��`�/�* �*�#Ø`(Ø�/!.)�5!�5�,�/��/�|(�)�'�2!�%È(!0)!*%*�#!(!�!'0!'%��Ø5Ø)!/%*%�
 !/0!'(!)!'�2!�/!.)�5!�)�(%5!0%*%� ØÈØ.)!'�%`%*�!*�15#1*�/!.)�5!�5�,�/�*��/�|(�)�'0�.ċ�

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%
�.! %�.%/'%

�%*�*/�(�2�.(�'(�.�*�'�5�0(�� !|!.(!.%�)�.16�'�(�*�*��6�)%�'.! %�.%/'%*%�#®/0!.%.ċ���,+.(�)��0�.%$%�%0%��.�5(��)�.16�'�(�*�*��6�)%�'.! %�
.%/'%��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020

Ƶ(���'(�.

��'%0�2!�*�'%0�
�!*6!.(!.%(2) 

�%��.%��(���'(�. �%|!.��(���'(�.

�(%È'%(%�0�.�" �%|!.�0�.�" �(%È'%(%�0�.�" �%|!.�0�.�"(1)

��,+.(�)��0�.%$%�%0%��.�5(��)�.16�'�(�*�*��6�)%�
'.! %�.%/'%�ĨƵŐǫŐƫŐ�ĩ

ġġ 231.101 ġġ 20.474 309.323

�ġ�Ƶ6�)%�.%/'%*�0!)%*�0�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)�

ġġ ġġ

Ƶċ��� !/%�#!`)!)%È�5�� �� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�
1|.�)�)�È�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�*�*!0� !"0!.� !|!.%

ġġ ĂāĊċćĈĊ ġġ ĂĀċąĈą ăĀĊċăĂă

ǫċ��� !/%�#!`)%È��*��'� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�
1|.�)�)�È�2�.(�'(�.�*�*!0� !"0!.� !|!.%

ġġ āāċąĂĂ ġġ ġġ ġġ

ƫċ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�1|.�5�*�2�.(�'(�.�*�*!0�
 !"0!.� !|!.(!.%

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��� !/%�#!`)%È�Ĩ�.Ø0� !"0!.� !|!.%ĩ ĉċāăĀ ĊċĆĈĊ ġġ ġġ ġġ

ġ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�Ĩġĩ ĨĉċāăĀĩ ĨĊċĆĈĊĩ ġġ ġġ ġġ

ġ��!0� !|!.%*�0!)%*�0Č�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)��

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��� !/%�#!`)!)%È�Ĩ�.Ø0� !"0!.� !|!.%ĩ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�Ĩġĩ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��!0� !|!.%*�0!)%*�0Č�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)��

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�ċ��%*�*/�(� 1.1)�0��(+/1� �È��'.! %�.%/'%�%`!.!*�
1*/1.(�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

31 Ocak 2020 Ƶ(���'(�.

�%��.%��(���'(�. �%|!.��(���'(�.

�� !/%�Ø6!.%* !*�āġăĀ�#Ø*�#!`)%È ĈċĂćĉ ġġ

�� !/%�Ø6!.%* !*�āġă��5�#!`)%È ăċĀĆĆ ġġ

�� !/%�Ø6!.%* !*�ăġāĂ��5�#!`)%È āċĀĊĊ ġġ

�+,(�)�2� !/%�#!`)%È 11.422 ġġ

Ĩāĩ��%|!.�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.Č�2!.%(!*� !,+6%0+�2!�0!)%*�0���'%5!/%*%�%`!.)!)!'0! %.ċ
ĨĂĩ���'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%�'�/����'%5!/%*%�%`!.)!)!'0! %.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�.! %�.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

31 Ocak 2019

Ƶ(���'(�.

��'%0�2!�*�'%0�
�!*6!.(!.%(2) 

�%��.%��(���'(�. �%|!.�Ƶ(���'(�.

�(%È'%(%�0�.�" �%|!.�0�.�" �(%È'%(%�0�.�" �%|!.�0�.�"(1)

��,+.(�)��0�.%$%�%0%��.�5(��)�.16�'�(�*�*�
�6�)%�'.! %�.%/'%�ĨƵŐǫŐƫŐ�ĩ

ġġ 168.593 ġġ 19.470 264.686

�ġ�Ƶ6�)%�.%/'%*�0!)%*�0�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)� ġġ ġġ ġġ

ġġ
ġġ

Ƶċ��� !/%�#!`)!)%È�5�� �� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�
1|.�)�)�È�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�*�*!0� !"0!.� !|!.%

ġġ āĆĈċĀĂă ġġ āĊċąĈĀ Ăćąċćĉć

ǫċ��� !/%�#!`)%È��*��'� !|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�
1|.�)�)�È�2�.(�'(�.�*�*!0� !"0!.� !|!.%

ġġ āāċĆĈĀ ġġ ġġ ġġ

ƫċ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø*!�1|.�5�*�2�.(�'(�.�*�*!0�
 !"0!.� !|!.(!.%

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��� !/%�#!`)%È�Ĩ�.Ø0� !"0!.� !|!.%ĩ Ĉċāĉć ĊċăĊĂ ġġ ġġ ġġ

ġ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�Ĩġĩ ĨĈċāĉćĩ ĨĊċăĊĂĩ ġġ ġġ ġġ

ġ��!0� !|!.%*�0!)%*�0Č�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)��

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��� !/%�#!`)!)%È�Ĩ�.Ø0� !"0!.� !|!.%ĩ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø�Ĩġĩ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

ġ��!0� !|!.%*�0!)%*�0Č�2/ċ�%(!�#Ø2!*�!��(0�*��
�(�*)�È�'�/)��

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�ċ��%*�*/�(� 1.1)�0��(+/1� �È��'.! %�.%/'%�%`!.!*�
1*/1.(�.�

ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

31 Ocak 2019 Ƶ(���'(�.

�%��.%��(���'(�. �ƹ|!.��(���'(�.

�� !/%�Ø6!.%* !*�āġăĀ�#Ø*�#!`)%È Ĉċććĉ ġġ

�� !/ƹ�Ø6!.ƹ* !*�āġă��5�#!`)ƹÈ ĂċĊăă ġġ

�� !/ƹ�Ø6!.ƹ* !*�ăġāĂ��5�#!`)ƹÈ ĊćĊ ġġ

�+,(�)�2� !/%�#!`)%È 11.570 ġġ

Ĩāĩ��%|!.�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.Č�2!.%(!*� !,+6%0+�2!�0!)%*�0���'%5!/%*%�%`!.)!)!'0! %.ċ
ĨĂĩ���'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%�'�/����'%5!/%*%�%`!.)!)!'0! %.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�.! %�.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

�!|!.� ØÈØ'(Ø|Ø
ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%* !�/+*��!.!*�5�((�.�%0%��.�5(��ÈØ,$!(%��(���'�'�.È�(�|��$�.!'!0�0��(+/1��È�|� �'%�#%�% %.č�

ā�Ç1��0�ĂĀāĊ�Ģ�ăā����'�ĂĀĂĀ ā�Ç1��0�ĂĀāĉ�Ģ�ăā����'�ĂĀāĊ

�®*!)���È��%0%��.�5(����'%5! āćċĆĈĉ āĂċĈćĂ

��(�%`%* !��5.�(�*�'�.È�(�'(�. ąĊĀ ăĉć

�+*1/1�'�()�5�*�'�.È�(�'(�. ĨāĂĉĩ ĨĆćĩ

��6#!`%(!*��(���'(�. ĨăĆĉĩ ĨĊāĩ

�1.� !|%È%)%*%*�!0'%/% āċāĂĈ ăċĆĈĈ

�®*!)�/+*1�%0%��.�5(����'%5! 17.709 16.578

�.1,Č�0%��.%��(���'(�.�*�*�0�$/%(�! %(!�%(%.(%|%*%� ®*!)/!(�+(�.�'�0�'%,�!0)!'0!�2!�#!`)%È�5�((�. �'%�0�$/%(�0�+.�*(�.�*��!/�/��(�.�'�0�$/%(%�
ÈØ,$!(%��(���'(�. �*� +|��%(!�!'�)1$0!)!(�6�.�.(�.�%`%*�ÈØ,$!(%��(���'�'�.È�(�|���5�.)�'0� �.ċ�ÇØ,$!(%��(���'�010�.�*��'�.È�(�'��5.�()�/�*��
0�'%�!*Č� ÈØ,$!(%� �(���'� 010�.�*�*� 0�)�)�*�*�2!5���%.� '�/)�*�*� 0�$/%(� ! %()!/%� 1.1)1* �Č� 0�$/%(� ! %(!*� 010�.� �5.�(�*� ÈØ,$!(%� �(���'�
'�.È�(�|�* �*� ØÈØ(!.!'�'>.�2!5��6�.�.�%(!�%(%È'%(!* %.%(%.ċ

�%'% %0!�.%/'%�
�.1,Ě1*�ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��0�$)%*%�"�%6�® !)!(!.%� �$%(�+()�'�Ø6!.!�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*�® !)!�
,(�*�*��#®.!��!(%.(!*)%È�2� !(!.%��È�|� �'%�#%�% %.č

31 Ocak 2020 �%,*+0
��5�0(��
 !|!.

�®6(!È)!(% 
*�'%0��'�È�

ă��5 �*�
�6 ăġāĂ��5 āġĆ�5�(

�Ø.!2�+()�5�*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

ǫ�*'��'.! %(!.% Ć ăāĊċĈĊĂ ăąĈċăĊĀ ĈĉċĂąć āćĉċăĈĆ āĀĀċĈćĊ

�%*�*/�(�'%.�(�)��%È(!)(!.%* !*��+.`(�. Ć ąăĉċĈĂă ĆĈĆċĀăĀ ćĂċĆĂć āąĊċćąĊ ăćĂċĉĆĆ

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. 7 ąĀĀċąĈĊ ąĀĂċāąą ăĆĈċĊĀā ąăċĊĈă ĂĈĀ

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ć āĊćċĉĀą āĊĊċĀĊć āĊĂċĂĈĀ ćċĈĊć ăĀ

�(%È'%(%�0�.�ý�.�� %|!.��+.`(�. ć āĂć āĂć āĂć ġġ ġġ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�. āĉ ăąċĈāą ăąċĈāą ăąċĈāą ġġ ġġ

�+,(�) 1.390.638 1.558.500 725.783 368.793 463.924

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%'% %0!�.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

31 Ocak 2019 �%,*+0
��5�0(��
 !|!.

�®6(!È)!(% 
*�'%0��'�È�

ă��5 �*�
�6 ăġāĂ��5 āġĆ�5�(

�Ø.!2�+()�5�*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

ǫ�*'��'.! %(!.% Ć ăĈćċĀąą ąāĉċĉăĆ āăăċąāā āććċăāĉ āāĊċāĀć

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. 7 ăĆĆċāĈĊ ăĆĊċĊĊĊ ăăāċĉĂĀ ĂĈċăĀĊ ĉĈĀ

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ć āĆĆċāĀĆ āĆĆċĆĊĉ āąĀċĂĊĂ āĆċĀĊĈ ĂĀĊ

�(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ć āĀċăăĀ āĀċăăĀ āĀċăăĀ ġġ ġġ

_�(�È�*(�.��/�|(�*�*�"�5 �(�.�'�,/�)�* ���+.`(�. āĉ ăĂċĆāĂ ăĂċĆāĂ ăĂċĆāĂ ġġ ġġ

�+,(�) 929.170 977.274 648.365 208.724 120.185

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ



BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR 249248 BA*IMSIZ DENET!M RAPORU VE KONSOL!DE F!NANSAL TABLOLAR

ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%5�/��.%/'%�
Kur riski 
ăā����'�ĂĀĂĀ�0�.%$%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�5���*���,�.��,+6%/5+*1��È�|� �'%�0��(+ ���!(%.0%(!*�5���*���,�.����6(��2�.(�'(�.�2!��+.`(�. �*�
'�5*�'(�*)�'0� �.ċ
�

���'�.È�(�|� �+(�. Ƶ2.+
�%|!.�5���*���

,�.�����'�.È�(�|�

āċ��%��.%��(���'(�. ĊċĊĂă āċĀĀą ġġ ăċĊĂĈ

Ă�ċ���.�/�(�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�Ĩ'�/����*'��$!/�,(�.�� �$%(ĩ ĂāċĂĊą ĂċćĂā ĉăĆ 149

Ă�ċ���.�/�(�+()�5�*�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ăċ��%|!. āċāćą āăĂ Ćĉ ġġ

ąċ��®*!*�2�.(�'(�.�ĨāŐĂŐăĩ 32.381 3.757 893 4.076

Ćċ��%��.%��(���'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ć�ċ���.�/�(�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ć�ċ���.�/�(�+()�5�*�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

Ĉċ��%|!. ġġ ġġ ġġ ġġ

ĉċ��1.�*�2�.(�'(�.�ĨĆŐćŐĈĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

Ċċ��+,(�)�2�.(�'(�.�ĨąŐĉĩ 32.381 3.757 893 4.076

āĀċ��%��.%��+.`(�. ąċăąĊ ąĉĀ ĂĀĊ āĀĆ

āāċ��%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ąăċĂāĈ ąĆĂ ćċāĆĊ ġġ

āĂ�ċ���.�/�(�+(�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āĂ�ċ���.�/�(�+()�5�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āăċ���/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāĀŐāāŐāĂĩ 47.566 932 6.368 105

āąċ��%��.%��+.`(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

āĆċ��%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ąċĂĀĈ ąĉă ĂĈĂ ĨąćĂĩ

āć�ċ���.�/�(�+(�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āć�ċ���.�/�(�+()�5�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āĈċ��61*�2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāąŐāĆŐāćĩ 4.207 483 272 (462)

āĉċ��+,(�)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāăŐāĈĩ 51.773 1.415 6.640 (357)

āĊċ�ǫ%(�*`+� �È��0Ø.!2��.�`(�.�*�*!0�2�.(�'ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�,+6%/5+*1�ĨāĊ�ġāĊ�ĩ (118.905) (19.912) ġġ ġġ

āĊ�ċ��! #!�! %(!*�0+,(�)�2�.(�'�010�.�� ġġ ġġ ġġ ġġ

āĊ�ċ��! #!�! %(!*�0+,(�)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'�010�.� āāĉċĊĀĆ āĊċĊāĂ ġġ ġġ

ĂĀċ��!0�5���*���,�.��2�.(�'ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�,+6%/5+*1�ĨĊġāĉŐāĊĩ (138.297) (17.570) (5.747) 4.433

Ăāċ���.�/�(�'�(!)(!.�*!0�5���*���,�.��2�.(�'�ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�,+6%/5+*1 (20.556) 2.210 (5.805) 4.433

āŐĂ�ŐĆŐć�ġāĀġāāġāĂ�ġāąġāĆġāć�ĩ

ăā����'�ĂĀĂĀ� %0%��.�5(���2%��Ø.'%5!ŏ*%*�'+*/+(% �/5+*��0��%�+(�*� %È0%.�'(!.%* !*�0+,(�)�ĂĀċĉĂĆ����010�.�* �Ď�ĂċĂĀĀ��%*�Ƶ2.+Č�Ăĉĉ�
�%*�Ƶǫ���+(�.�Č� ĂĂą��%*���*� ���+(�.�� 2!� ăĉċąāā� �%*��1�(!� 0%��.%� �(���|�� �1(1*)�'0� �.ċ� �!)!(�+(�.�'�Ƶ2.+��%*/%* !*� '.! %(!. !*�
'�5*�'(�*�*�'1.�.%/'%Č�Ƶ2.+��%*/%* !*�0%��.%��(���'(�.� %(!�'+.1*)�'0� �.ċ��(%)%*!�! %(!*�010�.(�.� %''�0!��(�* �|�* ���.1,Ě1*�,�.�/�(�
'�(!)(!.�*!0�5���*���,�.��2�.(�'�,+6%/5+*1�ĂćĊ����010�.�* � �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%5�/��.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ
Kur riski (devamı)

ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$%�%0%��.�5(���.1,Ě1*�5���*���,�.��,+6%/5+*1��È�|� �'%�0��(+ ���!(%.0%(!*�5���*���,�.����6(��2�.(�'(�.�2!��+.`(�. �*�
'�5*�'(�*)�'0� �.ċ

���'�.È�(�|� �+(�. Ƶ2.+
�%|!.�5���*���

,�.�����'�.È�(�|�

āċ��%��.%��(���'(�. ąċćĀĈ ĈĈĆ ġġ ĆāĈ

Ă�ċ���.�/�(�"%*�*/�(�2�.(�'(�.�Ĩ'�/����*'��$!/�,(�.�� �$%(ĩ āĀĊċĈĂĈ āăċćāĉ ćċĂăĆ ĂĂĈ

Ă�ċ���.�/�(�+()�5�*�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ăċ��%|!. āċĉĉĊ ăąĊ ĉ ġġ

ąċ��®*!*�2�.(�'(�.�ĨāŐĂŐăĩ 116.223 14.742 6.243 744

Ćċ��%��.%��(���'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ć�ċ���.�/�(�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

ć�ċ���.�/�(�+()�5�*�"%*�*/�(�2�.(�'(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

Ĉċ��%|!. ġġ ġġ ġġ ġġ

ĉċ��1.�*�2�.(�'(�.�ĨĆŐćŐĈĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

Ċċ��+,(�)�2�.(�'(�.�ĨąŐĉĩ 116.223 14.742 6.243 744

āĀċ��%��.%��+.`(�. ĆąċĆăĂ āĀċĀĊć 179 āćĆ

āāċ��%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ĂăċĈĀĂ āĂĆ ăċĉāĊ ġġ

āĂ�ċ���.�/�(�+(�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. āĀċĂĆĀ āċĊąĂ ġġ ġġ

āĂ�ċ���.�/�(�+()�5�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āăċ���/��2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāĀŐāāŐāĂĩ 88.484 12.163 3.998 165

āąċ��%��.%��+.`(�. ġġ ġġ ġġ ġġ

āĆċ��%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ĂċăćĆ ąąĉ ġġ ġġ

āć�ċ���.�/�(�+(�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āć�ċ���.�/�(�+()�5�*� %|!.�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. ġġ ġġ ġġ ġġ

āĈċ��61*�2� !(%�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāąŐāĆŐāćĩ 2.365 448 ġġ ġġ

āĉċ��+,(�)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�ĨāăŐāĈĩ 90.849 12.611 3.998 165

āĊċ�ǫ%(�*`+� �È��0Ø.!2��.�`(�.�*�*!0�2�.(�'ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�
,+6%/5+*1�ĨāĊ�ġāĊ�ĩ 120.751 22.758 105 ġġ

āĊ�ċ��! #!�! %(!*�0+,(�)�2�.(�'�010�.�� ġġ ġġ ġġ ġġ

āĊ�ċ��! #!�! %(!*�0+,(�)�5Ø'Ø)(Ø(Ø'�010�.� ĨāĂĀċĈĆāĩ ĨĂĂċĈĆĉĩ ĨāĀĆĩ ġġ

ĂĀċ��!0�5���*���,�.��2�.(�'ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�,+6%/5+*1�ĨĊġāĉŐāĊĩ 146.125 24.889 2.350 579

Ăāċ���.�/�(�'�(!)(!.�*!0�5���*���,�.��2�.(�'�ĥ�Ĩ5Ø'Ø)(Ø(Ø'ĩ�
,+6%/5+*1�ĨāŐĂ�Ő�ĆŐć�ġāĀġāāġāĂ�ġāąġāĆġāć�ĩ 23.485 1.782 2.237 579

ăā����'�ĂĀāĊ�%0%��.�5(���2%��Ø.'%5!ŏ*%*�'+*/+(% �/5+*��0��%�+(�*�%È0%.�'(!.%* !*�0+,(�)�ĂĀċąĂć����010�.�* �Ď�āċĊąĆ��%*�Ƶ2.+Č�āĂĉ��%*�
Ƶǫ���+(�.�Č� āĂĂ��%*���*� ���+(�.��2!�ĊąċĈĂĉ��%*��1�(!�0%��.%��(���|���1(1*)�'0� �.ċ�ǫ1�010�.(�.�'+*/+(% �/5+*� %È(!)(!.%�!/*�/�* ��
!(%)%*!�! %()%È0%.ċ��!)!(�+(�.�'�Ƶ2.+��%*/%* !*�'.! %(!. !*�'�5*�'(�*�*�'1.�.%/'%Č�Ƶ2.+��%*/%* !*�0%��.%��(���'(�.� %(!�'+.1*)�'0� �.ċ�
�(%)%*!�! %(!*�010�.(�.� %''�0!��(�* �|�* ���.1,Ě1*�,�.�/�(�'�(!)(!.�*!0�5���*���,�.��2�.(�'�,+6%/5+*1�ąăċĊāā����010�.�* � �.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%5�/��.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

Kur riski (devamı)

�15�.(�(�'��*�(%6%

�.1,Ě1*�'1.�.%/'%�#!*!(�+(�.�'���Ě*%*�Ƶ2.+�2!�Ƶǫ���+(�.��'�.È�/�* �'%� !|!.� !|%È%'(%'(!.%* !*�+(1È)�'0� �.ċ

�1.�.%/'%*%*�®(`Ø(!�%()!/%�%`%*�5�,�(�*� 15�.(�(�'��*�(%6%*%*�0!)!(%Č�'1.1)�#!*!(%* !�5�,�(�*�0+,(�)�,�.���%.%)%��`�'(�)�/�*��5�,)�'0�.ċ�
�+,(�)�5���*���,�.��,+6%/5+*1Č�5���*���,�.���%.%)%���6(��0Ø)�'�/��2� !(%�2!�161*�2� !(%�/�0�*��(�)�/®6(!È)!(!.%�%(!�0Ø)�2�.(�'(�.�2!�
5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%�%`!.)!'0! %.ċ�Ƶ*�(%6�*!0�5���*���,�.��5�0�.�)(�.�*��%`!.)!)!'0! %.ċ

�.1,�'�/��2!�161*�2� !(%�'.! %(!.%�%`%*��+.`(�*)�(�.�*��$�216ĥ,+.0"®5�)+ !(%��(0�* ��#!.`!'(!È0%.)!'0! %.ċ

�®2%6�'1.1� 15�.(�(�'��*�(%6%�0��(+/1
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Ƭ
Ƭ

Kâ.ĥĨ6�.�.ĩ 6'�5*�'(�.

����*���
,�.�*�*� !|!.�

'�6�*)�/�

����*���
,�.�*�*� !|!.�
'�5�!0)!/%

����*���
,�.�*�*� !|!.�

'�6�*)�/�

����*���
,�.�*�*� !|!.�
'�5�!0)!/%

Ƶǫ���+(�.�Ě*�*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

�āġ�Ƶǫ���+(�.��*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø āċăĂĀ ĨāċăĂĀĩ āċăĂĀ ĨāċăĂĀĩ

�Ăġ�Ƶǫ���+(�.��.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ� ġġ ġġ āāċĉĊĀ ĨāāċĉĊĀĩ

ăġ�Ƶǫ���+(�.��*!0�!0'%�ĨāŐĂĩ 1.320 (1.320) 13.210 (13.210)

Ƶ2.+Ě*1*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

�ąġ����*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø ĨăċĉāĊĩ ăċĉāĊ ĨăċĉāĊĩ ăċĉāĊ

�Ćġ����.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

ćġ�Ƶ2.+�*!0�!0'%�ĨąŐĆĩ (3.819) 3.819 (3.819) 3.819

�%|!.Ě%*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

�Ĉġ��%|!.� ®2%6�*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø ąąă Ĩąąăĩ ąąă Ĩąąăĩ

�ĉġ��%|!.� ®2%6�.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

Ċġ��%|!.� ®2%6�*!0�!0'%�ĨĈŐĉĩ 443 (443) 443 (443)

�+,(�)�ĨăŐćŐĊĩ (2.056) 2.056 9.834 (9.834)

 

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%5�/��.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

Kur riski (devamı)

�15�.(�(�'��*�(%6%�Ĩ !2�)�ĩ

�®2%6�'1.1� 15�.(�(�'��*�(%6%�0��(+/1
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Ƭ Kâ.ĥĨ6�.�.ĩ 6'�5*�'(�.

Ƭ

����*���
,�.�*�*� !|!.�

'�6�*)�/�

����*���
,�.�*�*� !|!.�
'�5�!0)!/%

����*���
,�.�*�*� !|!.�

'�6�*)�/�

����*���
,�.�*�*� !|!.�
'�5�!0)!/%

Ƶǫ���+(�.�Ě*�*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

�āġ�Ƶǫ���+(�.��*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø 941 ĨĊąāĩ 941 ĨĊąāĩ

�Ăġ�Ƶǫ���+(�.��.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ� āĊĆ ĨāĊĆĩ āĂċĀāĂ ĨāĂċĀāĂĩ

ăġ�Ƶǫ���+(�.��*!0�!0'%�ĨāŐĂĩ 1.136 (1.136) 12.953 (12.953)

Ƶ2.+Ě*1*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

ąġ�Ƶ2.+�*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø āċăĆĀ ĨāċăĆĀĩ āċăĆĀ ĨāċăĆĀĩ

Ćġ�Ƶ2.+�.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ ġġ ġġ ćă Ĩćăĩ

ćġ�Ƶ2.+�*!0�!0'%�ĨąŐĆĩ 1.350 (1.350) 1.413 (1.413)

�%|!.Ě%*�ŌāĀ� !|!.�'�6�*)�/�ĥ'�5�!0)!/%�$�(%* !

Ĉġ��%|!.� ®2%6�*!0�2�.(�'ĥ5Ø'Ø)(Ø(Ø|Ø Ćĉ ĨĆĉĩ Ćĉ ĨĆĉĩ

ĉġ��%|!.� ®2%6�.%/'%* !*�'+.1*�*�'�/�)�Ĩġĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

Ċġ��%|!.�*!0�!0'%�ĨĈŐĉĩ 58 (58) 58 (58)

�+,(�)�ĨăŐćŐĊĩ 2.544 (2.544) 14.424 (14.424)

��%6�+.�*��.%/'%
Profil
�.1,Ě1*�"�%6��%(!È!*%*!�/�$%,�"%*�*/�(�'�(!)(!.%*%*�.�,+.�0�.%$%* !'%�"�%6�5�,�/��È1�È!'%( ! %.č

���%0�"�%6(%�'�(!)(!. 31 Ocak 2020 31 Ocak 2019

�%*�*/�(�2�.(�'(�. āąĉċăāĀ āĀĈċĉĀĆ

�%*�*/�(��+.`(�. ĨĈĆĉċĆāĆĩ ĨăĈćċĀąąĩ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăą��%*�*/�(��.�`(�. �*�'�5*�'(�*�*�.%/'(!.%*�*%0!(%|%�2!� Ø6!5%�Ĩ !2�)�ĩ
�%5�/��.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ
��%6�+.�*��.%/'%�Ĩ !2�)�ĩ

���%0�"�%6(%�'�(!)(!.%*�#!.`!|!�15#1*� !|!.�.%/'%č

�.1,Ě1*Č�#!.`!|!�15#1*� !|!.(!.%�'>.�2!5��6�.�.��5�*/�0�(�*�"%*�*/�(�2�.(�'�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'�2!�#!.`!|!�15#1*� !|!.�.%/'%* !*�'+.1*)��
�)�`(�� )1$�/!�!(!È0%.)!� )+ !(%� �(0�* �� '�5 ! %(!*� .%/'0!*� '+.1*)�� �)�`(�� 0Ø.!2� "%*�*/�(� �.�`(�.�� Ĩ2� !(%� "�%6� +.�*�� 0�'�/(�.�ĩ�
�1(1*)�)�'0� �.ċ�ǫ1�*! !*(!Č�.�,+.(�)�� ®*!)%�%0%��.�5(��"�%6�+.�*(�.�* �'%� !|%È%)�'>.�2!5��6�.�.��!0'%(!)!5!�!'0%.ċ

�!|%È'!*�"�%6(%�'�(!)(!.%*�#!.`!|!�15#1*� !|!.�.%/'%č

�.1,Ě1*�  !|%È'!*� "�%6(%� �+.`(�*)�/�� �1(1*)� �|�� %`%*Č� .�,+.(�)��  ®*!)%� %0%��.�5(�� "�%6� +.�*(�.�* �'%�  !|%È%)� '>.� 2!5�� 6�.�.��
!0'%(!)!5!�!'0%.ċ

�!.)�5!�.%/'%�5®*!0%)%

�!.)�5!5%�5®*!0%.'!*��.1,Ě1*�$! !"(!.%Č�+.0�'(�.�*��#!0%.%Č� %|!.�$%//! �.(�.��"�5 ��/�|(�)�'�2!�/!.)�5!�)�(%5!0%*%��6�(0)�'��)���5(��
!*�15#1*�/!.)�5!�5�,�/�*��/Ø. Ø.)!'�%`%*��.1,Ě1*�"��(%5!00!��1(1*��%(%.(%|%*%*� !2�)�*��'+.1)�'0�.ċ
�!.)�5!� 5�,�/�*�� '+.1)�'� 2!5�� 5!*% !*�  Ø6!*(!)!'� %`%*� �.1,� +.0�'(�.�� ® !*!�!'� '>.� ,�5�� 010�.�*�� �!(%.(!)!'0!Č� 5!*%� $%//!(!.�
`�'�.��%()!'0!�2!��+.`(�*)�5���6�(0)�'�%`%*�2�.(�'(�.�*��/�0��%()!'0! %.ċ
�.1,�/!.)�5!5%�*!0�"%*�*/�(��+.`ĥ®6'�5*�'(�.�+.�*�*��'1((�*�.�'�%6(!)!'0! %.ċ��!0�"%*�*/�(��+.`Č�*�'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%*%*Č�0+,(�)�
"%*�*/�(��+.`�010�.�* �*� ØÈØ()!/%5(!�$!/�,(�*)�'0� �.ċ

ăā����'�ĂĀĂĀ�2!�ăā����'�ĂĀāĊ�0�.%$(!.%�%0%��.�5(��*!0��+.`ĥ5�0�.�(�*�/!.)�5!�+.�*(�.���È�|� �'%�#%�% %.č
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�+,(�)�"%*�*/�(��+.`�Ĩ�%,*+0�ĆĩĨāĩ ĈĆĉċĆāĆ ăĈćċĀąą

��'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.%�Ĩ�%,*+0�ąĩ ĨăāĀċĉăĉĩ ĨĂććċĆĈāĩ

�!0�"%*�*/�(��+.` 447.677 109.473

6'�5*�'(�. ąĈĈċććą ăăĈċāćĉ

�!0�"%*�*/�(��+.`�ĥ�®6'�5*�'(�.�+.�*� 0,94 0,32

Ĩāĩ������āć�'�,/�)�* �'%�'%.�(�)��5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%* !*�'�5*�'(�*�*��+.`(�*)�(�.� �$%(�! %()%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ

ăĆ��%*�*/�(��.�`(�.�Ĩ#!.`!|!�15#1*� !|!.��`�'(�)�(�.��2!�"%*�*/�(�.%/'0!*�'+.1*)��
)1$�/!�!/%�`!.`!2!/%* !'%��`�'(�)�(�.ĩ�
�!.`!|!�15#1*� !|!.�

ƵÈ�|� �'%� 0��(+� "%*�*/�(� 2�.(�'� 2!� 5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.%*� #!.`!|!� 15#1*� !|!.%� %(!�  !"0!.�  !|!.%*%� #!.`!|!� 15#1*� !|!.� /!2%5!(!.%*%�  !�
%`!.!�!'�È!'%( !�#®/0!.)!'0! %.ċ�Ç�5!0� !"0!.� !|!.%�#!.`!|!�15#1*� !|!.%*�)�'1(��%.� 0�$)%*%5/!��È�|� �'%� 0��(+�#!.`!|!�15#1*�
 !|!.!�#®.!�®(`Ø()!5!*�"%*�*/�(��(���'(�.�2!�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.�$�''�* ��#!.`!|!�15#1*� !|!.��%(#%/%�%`!.)!)!'0! %.č

31 Ocak 2020 �!"0!.� !|!.% �!.`!|!�15#1*� !|!.

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø(!*�"%*�*/�(�
�(���'(�.

�.! %(!.�2!�
�(���'(�.

�%|!.�"%*�*/�(�
5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. �+,(�) �!2%5!�ā �!2%5!�Ă �!2%5!�ă �+,(�)

�Ø.!2�"%*�*/�(��.�`(�. āċĂāą ġġ� āċĂāą ġġ� āċĂāą ġġ āċĂāą

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø()!5!*�"%*�*/�(��(���'(�.

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�0%��.%��(���'(�. ĂăāċāĀā ġġ ĂăāċāĀā ġġ ġġ ġġ ġġ

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.Ĩāĩ āĈċĂćĈ ġġ āĈċĂćĈ ġġ ġġ ġġ ġġ

��'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% ăāĀċĉăĉ ġġ ăāĀċĉăĉ ġġ ġġ ġġ ġġ

�+,(�) 560.420 ġġ 560.420 ġġ 1.214 ġġ 1.214

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø(!*�"%*�*/�(��(���'(�.

�Ø.!2�"%*�*/�(��.�`(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø()!5!*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ġġ ĨāĂćĩ ĨāĂćĩ ġġ� ġġ ġġ ġġ

��'%0�5®*!0%)%��)�`(���`�'�'.! %(!. ġġ ġġ ġġ ġġ� ġġ ġġ ġġ

ǫ�*'��'.! %(!.% ġġ ĨăāĊċĈĊĂĩ ĨăāĊċĈĊĂĩ ġġ� ġġ ĨăāĊċĈĊĂĩ ĨăāĊċĈĊĂĩ

�%|!.�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ġġ ĨąĀĀċąĈĊĩ ĨąĀĀċąĈĊĩ ġġ� ġġ ġġ ġġ

�%|!.�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ġġ ĨćċĉąĆĩ ĨćċĉąĆĩ ġġ� ġġ ġġ ġġ

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ġġ ĨāĊćċĉĀąĩ ĨāĊćċĉĀąĩ ġġ� ġġ ġġ ġġ

�+,(�) ġġ (924.046) (924.046) ġġ� ġġ (319.792) (319.792)

Ĩāĩ��!.%(!*� !,+6%0+�2!�0!)%*�0(�.Č�%(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.��(���'(�.�� �$%(�! %()!)%È0%.ċ

�2%��%5%)���*�5%�2!��%��.!0�Ƶ*+*%)�Ç%.'!0%�2!�ǫ�|(���.0�'(�'(�.�
ăā����'�ĂĀĂĀ���.%$%��0%��.�5(�
�+*/+(% !��%*�*/�(����(+(�.���(%È'%*�Ƶ`�'(�5�����%,*+0(�.
Ĩ�Ø)�010�.(�.��'/%��!(%.0%()! %'`!�ǫ%*��Ø.'��%.�/��Ĩė��Ęĩ�+(�.�'�#®/0!.%()%È0%.ċĩ
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ăĆ��%*�*/�(��.�`(�.�Ĩ#!.`!|!�15#1*� !|!.��`�'(�)�(�.��2!�"%*�*/�(�.%/'0!*�'+.1*)��
)1$�/!�!/%�`!.`!2!/%* !'%��`�'(�)�(�.ĩ�Ĩ !2�)�ĩ�
�!.`!|!�15#1*� !|!.�Ĩ !2�)�ĩ�

31 Ocak 2019 �!"0!.� !|!.% �!.`!|!�15#1*� !|!.

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø(!*�"%*�*/�(�
�(���'(�.

�.! %(!.�
2!�

�(���'(�.
�%|!.�"%*�*/�(�
5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!. �+,(�) �!2%5!�ā �!2%5!�Ă �!2%5!�ă �+,(�)

�Ø.!2�"%*�*/�(��.�`(�. ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ ġġ

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø()!5!*�"%*�*/�(��(���'(�.

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*�0%��.%�
�(���'(�.

āćĉċĆĊă
ġġ

āćĉċĆĊă
ġġ ġġ ġġ ġġ

�(%È'%(%�+()�5�*�0�.�"(�. �*� %|!.�
�(���'(�.Ĩāĩ

āĈċĀĆĊ
ġġ

āĈċĀĆĊ
ġġ ġġ ġġ ġġ

��'%0�2!�*�'%0��!*6!.(!.% ĂććċĆĈā ġġ ĂććċĆĈā ġġ ġġ ġġ ġġ

�+,(�) 452.223 ġġ 452.223 �ġġ ġġ ġġ ġġ

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø(!*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�Ø.!2�"%*�*/�(��.�`(�. ĨĊċĆĈĈĩ ġġ ĨĊċĆĈĈĩ ġġ ĨĊċĆĈĈĩ ġġ ĨĊċĆĈĈĩ

�!.`!|!�15#1*� !|!. !�®(`Ø()!5!*�"%*�*/�(�5Ø'Ø)(Ø(Ø'(!.

�(%È'%(%�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ġġ ĨāĀċăăĀĩ ĨāĀċăăĀĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

��'%0�5®*!0%)%��)�`(���`�'�'.! %(!. ġġ ĨąċĆąĉĩ ĨąċĆąĉĩ ġġ ġġ ĨąċĆąĉĩ ĨąċĆąĉĩ

ǫ�*'��'.! %(!.% ġġ ĨăĈāċąĊćĩ ĨăĈāċąĊćĩ ġġ ġġ ĨăĈāċąĊćĩ ĨăĈāċąĊćĩ

�%|!.�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ġġ ĨăĆĆċāĈĊĩ ĨăĆĆċāĈĊĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

�%|!.�0�.�"(�.�� %|!.��+.`(�. ġġ ĨćċĂĀąĩ ĨćċĂĀąĩ ġġ ġġ ġġ

�(%È'%(%�0�.�"(�.��0%��.%��+.`(�. ġġ ĨāĆĆċāĀĆĩ ĨāĆĆċāĀĆĩ ġġ ġġ ġġ ġġ

�+,(�) (9.577) (902.862) (912.439) (9.577) (376.044) (385.621)
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Kâr payı da$ıtım politikasının amacı "irketin ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve "irket menfaatleri arasında 
dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sa$lamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr da$ıtımı anlamında 
yatırımcılara kar"ı "effaf bir politika sürdürmektir. 

Kâr payı da$ıtım kararına, kârın da$ıtım "ekline ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, #irket Genel 
Kurulu tarafından karar verilir. !lgili düzenlemeler ve mâli imkanlar elverdi$i sürece, piyasa beklentileri, #irket'in uzun 
vadeli stratejileri, i"tirak ve ba$lı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 
durumu dikkate alınarak, Esas Sözle"me, TTK, SPK, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebli$i ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanan da$ıtılabilir net dönem kârının asgari %30’luk kısmının pay sahiplerine ve kâra katılan di$er ki"ilere 
da$ıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi "eklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli 
oranlarda birlikte kullanılmasıyla da$ıtılabilir. Kâr payı, da$ıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında e"it olarak da$ıtılır. Kâr payı da$ıtımına karar verilen 
Genel Kurul toplantısında karara ba$lanmak "artıyla, e"it veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ili"kin ödemeler 
yapılabilir. Kâr payı da$ıtım i"lemlerine, en geç da$ıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldı$ı hesap dönemi 
sonu itibarıyla ba"lanması "artıyla, Genel Kurul'da belirtilen tarihte ba"lanır. Esas Sözle"me uyarınca, Genel Kurul 
tarafından verilen kâr da$ıtım kararı, kanunen müsaade edilmedi$i sürece geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun Genel 
Kurul'a kârın da$ıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve da$ıtılmayan kârın kullanım "ekline ili"kin 
bilgilere kâr da$ıtımına ili"kin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur. 

Kâr da$ıtımlarına ili"kin Yönetim Kurulu önerisi veya kâr payı avansı da$ıtımına ili"kin Yönetim Kurulu kararı, "ekli 
ve içeri$i ile kâr da$ıtım tablosu veya kâr payı avansı da$ıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında 
kamuya duyurulur. Ayrıca i"bu kâr da$ıtım politikasında de$i"iklik yapılmak istenmesi durumunda, bu de$i"ikli$e 
ili"kin Yönetim Kurulu kararı ve de$i"ikli$in gerekçesi de kamuya duyurulur.

Ăċ�ā�Ç�ǫƵ��ĂĀāĊġ�ăā��ƫƵ��ĂĀĂĀ��Ƶ�������������Ƶ������������Ç����
��������������=���Ƶ{	�	��������
1 #ubat 2019–31 Ocak 2020 tar,hl, özel hesap dönem, kârının, tüm dünyayı etk,s, altına alan COVID-19 salgınının #,rket’,n 
faal,yetler, üzer,ndek, etk,ler, göz önünde bulundurularak #,rket’,n ,ht,yaç duyab,lece$, l,k,d,ten,n desteklenmes, 
amacı ve gerekçes, ,le da$ıtıma konu ed,lmemes,n,n 1 #ubat 2019-31 Ocak 2020 tar,hl, özel hesap dönem,ne ,l,"k,n 
faal,yet sonuçlarının görü"ülece$, Ola$an Genel Kurul Toplantısı’nda pay sah,pler,n,n onayına sunulmasına karar 
ver,lm,"t,r.
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Bu Faaliyet Raporu (“Rapor”) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.#. (“#irket”)’nin 01.02.2019 - 31.01.2020 Özel Hesap 
Dönemine !li"kin Ola$an Genel Kurulu’na sunulmak üzere, yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmı"tır. Rapor, "irket 
ortaklarını bilgilendirme amacıyla hazırlanmı" olup, herhangi bir yatırım kararı için temel olu"turma amacı ta"ımaz.

Bu Rapor’da yer alan endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri mümkün oldu$u ölçüde resmi veya üçüncü ki"i 
konumundaki ba$ımsız kaynaklardan sa$lanmı"tır. #irket, söz konusu verilerin güvenilir kaynaklar tarafından 
hazırlandı$ına inanıyor olsa da bu verilerin do$rulu$unu ve tamlı$ını ba$ımsız olarak teyit etmemi"tir. Buna ilave 
olarak, faaliyet raporunda kullanılan bazı endüstri, pazar ve rekabet ortamı verileri #irket’in faaliyet gösterdi$i 
pazarlarda #irket Yönetimi’nin bilgi ve tecrübesi çerçevesinde #irket’in kendi ara"tırma ve tahminlerine dayalı olarak 
verilmi"tir. #irket, bu ara"tırma ve tahminlerin güvenilir olduklarına inanmakla birlikte bu ara"tırma ve tahminler ile 
bunlara ili"kin metodolojilerin ve varsayımların do$rulu$u ve tamlı$ı ba$ımsız kaynaklar tarafından teyit edilmemi"tir. 
#irket, #irket Yönetimi ve/veya çalı"anları ve/veya di$er ilgili "ahıslar, bu verilerin kullanımı nedeniyle do$abilecek 
do$rudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamazlar. 

Bu Faaliyet Raporu’nda yer alan “gelece$e yönelik ifadeler” bilinen, bilinmeyen, #irket’in kontrolünde olmayan ya 
da üzerinde sınırlı kontrolü bulunan risklerin, belirsizliklerin ve di$er önemli faktörlerin etkilerine tabidir. Bu riskler, 
belirsizlikler ve di$er önemli faktörler #irket’in gelecekteki sonuçlarının, performanslarının veya kazanımlarının, 
“gelece$e yönelik ifadeler”de belirtilen sonuçlardan, performanslardan ve kazanımlardan esaslı derecede farklı 
olmasına sebep olabilecektir. Bu riskler, belirsizlikler ve di$er faktörler arasında, belirtilenlerle sınırlı olmamak 
ko"uluyla, mü"teri zevkleri ve harcama trendlerinde meydana gelebilecek de$i"iklikler, ma$aza mü"teri trafi$inde 
meydana gelebilecek de$i"iklikler, mü"teri tercihlerini ve taleplerini do$ru bir "ekilde tahmin etme kabiliyeti, 
ma$azala"ma stratejisini ba"arılı bir "ekilde uygulama kabiliyeti, marka bilinirli$inin ve pazarlama programlarının 
etkinli$i, perakende giyim sektöründe ya"anabilecek güçlükler ve mü"teri güveninde gözlemlenebilecek kırılganlıklar, 
perakende giyim sektöründeki rekabet ko"ullarının durumu, hava ko"ullarında meydana gelen mevsimlere aykırı uç 
de$i"iklikler ve bu de$i"ikliklerin perakende giyim sektörüne etkisi, kilit yöneticileri ve personeli bünyede tutma 
kabiliyeti, ana tedarikçiler ve satıcılar ile olan ili"kileri olumsuz yönde etkileyebilecek durum ve olaylar, faaliyet 
gösterilen piyasalardaki kur ve faiz oranı riskleri ve dalgalanmaları ile finansal piyasalarda ve makro ekonomik 
ko"ullarda ortaya çıkabilecek di$er de$i"iklikler, vergi oranlarında, yasal düzenlemelerde ve hükümet politikalarında 
meydana gelebilecek de$i"iklikler ile operasyonel aksaklıklar, do$al afetler, sava", terörist faaliyetler, genel grev, i" 
yava"latma ve i" durdurma gibi hususlar sayılabilir. “Gelece$e yönelik ifadeler”i etkileyebilecek riskler, belirsizlikler ve 
di$er faktörler ile ilgili açıklamalar bu Faaliyet Raporu’nun “Risk Yönetimi ve !ç Kontrol Sistemleri” ba"lıklı bölümünde 
ve finansal tabloların açıklayıcı dipnotlarında yer almaktadır. 

Bu Faaliyet Raporu’nda yer alan “gelece$e yönelik ifadeler”, #irket'in mevcut ve ileriye dönük i" stratejilerine ve 
#irket'in ileride faaliyet gösterece$i i" çevresine ili"kin çok sayıda varsayıma dayanmaktadır. Bu “gelece$e yönelik 
ifadeler”, yalnızca bu Faaliyet Raporu tarihi itibariyle dikkate alınmalıdır. #irket, “gelece$e yönelik ifadeler”in #irket'in 
gelecekteki performansına ve faaliyet sonuçlarına yönelik bir garanti te"kil etmedi$i ve #irket'in finansal konumu, 
beklentileri, büyümesi, i" stratejisi, planları ve gelecek operasyonlarına ili"kin fiili gerçekle"melerin, i"bu Faaliyet 
Raporu’nda yer alan “gelece$e yönelik ifadeler”de belirtilen veya açıklananlar ile esaslı olarak farklılık gösterebilece$i 
hususlarında bu raporun muhataplarını uyarmaktadır. Bunlara ek olarak, #irket'in finansal konumu, beklentileri, 
büyümesi, i" stratejisi, planları ve gelecekteki operasyonlar ile ilgili sonuçlar veya fiili gerçekle"meler, raporda yer alan 
“gelece$e yönelik ifadeler” ile tutarlı dahi olsa, bu durum gelecekte herhangi bir dönemde elde edilecek sonuçlar 
veya fiili gerçekle"meler için bir gösterge te"kil etmez. #irket, #irket Yönetimi ve/veya çalı"anları ve/veya di$er ilgili 
"ahıslar i"bu Faaliyet Raporu’nda yer alan “gelece$e yönelik ifadeler”in kullanımı nedeniyle do$abilecek do$rudan 
ve dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Bu Rapor ve uyarı metni Türkçe ve !ngilizce dillerinde hazırlanmı"tır. Rapor ve uyarı metninin Türkçe ve !ngilizce 
versiyonları arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır. Bu Rapor’un yayımlandı$ı tarih 
itibariyle, Rapor’da yer alan tüm bilgilerin do$ru oldu$una inanılmakta olup, #irket yazım ve basım a"amalarında 
olu"abilecek yanlı"lıklar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.




