YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.07.2021-30.09.2021
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1 - GENEL BİLGİLER
Rapor Dönemi : Faaliyet raporumuz 01.07.2021– 30.09.2021
dönemini kapsamaktadır.
Şirket İletişim Bilgileri:
Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil No : 191557
Merkez Adresi : Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı N 21
Kadıköy İstanbul
Tel : 212-347 42 00
Faks : 212-347 10 25
Web Adresi : www.merko.com.tr
Tepecik Mah.Bakırköy (Yeni) Cad. No:22 16560 Mustafakemalpaşa / Bursa (Salça Üretim Tesisi)
Şirket Sermayesi, Ortaklık Yapısı ve Organizasyonu ile ilgili değişiklikler:
Sermaye 30.09.2021 (Tamamı Ödenmiş) : 72.556.591 TL

30.06.2021 tarihi itibariyle ortaklık yapısı
Merko Holding A.Ş.
AG Grişim Holding A.Ş.
Alistair Baran BLAKE
Diğer(Halka Açık)
Toplam

TL
5.773.758,55
1.822.917,00
1.440.945,00
63.518.970,45
72.556.591,00

%
7,96%
2,51%
1,98%
87,55%
100,00%

Şirket Payları ve oy hakları: İmtiyazlı pay yoktur. Paylar eşit şekilde temsil edilmektedir
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu
Alistair Baran BLAKE
Ali Turan HÜR
İsmail AKSAÇ
Çağrı GÖKTAŞ
Ali Behçet CANTÜRK

Görevi
Yönetim Kurulu Başk.
Yönetim Kurulu Başk. Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye

Görev Baş. Tar.
29.03.2019
29.03.2019
01.09.2020
29.03.2019
29.03.2019

Görev Bitiş Tar.
29.03.2022
29.03.2022
29.03.2022
29.03.2022
29.03.2022

Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmişleri
Alistair Baran BLAKE-Yönetim Kurulu Başkanı
1982 doğumlu olan Baran Blake 2004 yılında Reading Üniversitesinden Gıda Mühendisi olarak mezun
olmuştur. Üniversite öncesinde donmuş bezelye üretim tesislerinde gıda sektöründe iş hayatına
başlamış, üniversiteye devam ederken 6 ay Gıda endüstri için proje danışmanlığı ve 6 ay da global bir
gıda şirketi olan Kerry Foods’da görev yapmıştır. Üniversite sonrasında Avustralya’da bir domates
üreticisinde tecrübe kazanan Sn. Blake 2005’den günümüzü kapsayan zaman dilimi içerisinde Merko
Gıda Sanayi ve Tic. AŞ’de Üretim direktörlüğü ve yönetim kurulu üyelikleri görevleri üstlenmiştir.
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2015’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Sn Blake SALKONDER(Türkiye
Salçacılar ve Konserveciler Derneği) yönetim kurulu üyesidir." Ayrıca Merko Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ni temsilen Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmaktadır.
Ali Turan Hür-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Balıkesir, Ayvalık doğumlu olan Sn. Ali Turan HÜR Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Bir süre
sendika avukatlığı yaptıktan sonra Katılım Hukuk olarak kendi bürosunda çalışmıştır. Ten Tour, Ferroli,
Makine Takım, oteller ve Merko Gıda’nın Avukatlılarını yapmış ve Yeditepe Üniversitesi , İstanbul
Barosu Staj Merkezi’nde İş Hukuku, Turizm Hukuku, Şirketler Hukuku, HMK dersleri vermiştir. Sayın
Ali Turan Hür Gıda işkolunda birkaç şirketin Yönetim Kurulu üyesi olup Serbest Avukatlık
yapmaktadır.
İsmail AKSAÇ-Yönetim Kurulu Üyesi
20.07.1976 tarihinde İstanbul’da doğan İsmail Aksaç Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden ve
Adalet Yüksek Okulundan mezundur. 1993-1996 yılları arasında kesintisiz olarak menkul değer
şirketlerinde çeşitli görevlerde çalışmıştır. Ağustos 1996 – Şubat 1998 döneminde uzun dönem askerlik
yapmıştır. 1998-2012 yılları arasında kesintisiz İnfo grubunun menkul değerler şirketlerinde çeşitli
görevlerde yöneticilik yapmıştır. 2012-2020 yılları arasında ise halka açık olan ve olmayan şirketlerde
yöneticilik yapmıştır. İsmail Aksaç 01.09.2020 tarihinden itibaren şirkette yönetim kurulu üyeliği
yapmaktadır. Halen A1 Capital Yatırım Menkul Değer A.Ş. de pazarlama müdürlüğü görevini
yürütmektedir. Sn. Aksaç Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliği görevini yerine getirmektedir. Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarına
sahiptir.
Çağrı GÖKTAŞ- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lisans eğitimini Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1999 yılında tamamladıktan sonra 2006
yılında Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Kredi Kartları Hukuku ve Bankacılık Uygulaması”
konulu tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. Meslek hayatının ilk senelerinde avukatlık stajını da
tamamladığı Gün Hukuk Bürosunda genel hukuk alanları yanında fikrî mülkiyet hukuk alanında çalıştı.
2001-2004 seneleri arasında Rotterdam’da bulunan bir büronun 11 Türkiye işlerini yürüttü. 2004-2006
seneleri arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulunda görev yaptıktan sonra kısa bir dönem ING Bank’ta
(o dönemde OYAK BANK) hukuk müşavirliği pozisyonunda bulundu. 2006 yılı Ekim ayından beri
Pekin & Bayar Ortak Avukat Bürosunda meslekî çalışmalarını sürdürmekte, Dava Gurubu ile BankaFinans Grubu’ndan sorumlu ortak olarak yerli ve yabancı müvekkillerine hukukî danışmanlık hizmetleri
vermektedir. Uzmanlık Alanları; borçlar hukuku, şirketler hukuku, medeni hukuk alanları gibi genel
hukuk pratiğinin yanı sıra ağırlıklı olarak bankacılık hukuku, iş hukuku, sermaye piyasası hukuku
alanlarında çalışmaktadır.

3

BAĞIMSIZLIK BEYANI
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız
üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin
kurulmamış olduğunu
b) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
c) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki
çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Beyan ederim.
Ali Behçet CANTÜRK- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1954 Ankara doğumlu olan Sayın Cantürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Sayın
Cantürk İş hayatına 1972 yılında muhasebe bürosunda başlamış 1972 ve 1993 yılları arasında özel
şirketlerde Muhasebe ve Finans müdürlüğü yapmıştır. Sayın Cantürk 1993 yılından itibaren kendi Mali
Müşavirlik Bürosunda Serbest Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi(Şirket) , mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız
üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a)Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin
yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu
ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
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%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahiplik bulunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin
kurulmamış olduğunu
b) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek
mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
c) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak
seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş
olduğumu, e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki
çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce
karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış
olduğumu,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip
olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
Beyan ederim.
Yönetim Kurulu Toplantıları
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.07.2021-30.09.2021 döneminde 6 adet karar almış ve kararlar çoğunlukla
5 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
3 KOMİTELER
Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim Kurulu’nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no’ lu kararı ile
Komite Başkanlığına Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ, Üyeliklere ise Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ali Turan HÜR görevlendirilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ufuk ÖNÇIRAK
26.08.2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmiştir. Komite ayrıca Ücret ve Aday
Gösterme Komitelerinin görevlerini de yerine getirecektir.
Denetimden Sorumlu Komite: Yönetim Kurulu’nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no’ lu kararı ile
Komite Başkanlığı’na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine
Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Yönetim Kurulu’nun 17.04.2019 tarih ve 2019 / 17 no’ lu kararı
ile Komite Başkanlığı’na Bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Behçet CANTÜRK, komite üyeliğine
Bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı GÖKTAŞ getirilmiştir

4 – YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetim personeline 01.07.2021-30.09.2021 toplam 217.419 TL
ödeme yapılmıştır.
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5- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
01.07.2021-30.09.2021 döneminde araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.
6- YATIRIMLAR
YILLAR
2017
2018
2019
2020-6
01.07.2020-30.06.2021
01.07.2021-30.09.2021
TOPLAM

YATIRIMLAR TL
924.792,00
383.546,00
18.208,00
745.314,00
3.310.953,00
6.228.288,00
11.611.101,00

7- İŞTİRAKLER

Ünvan

Faaliyet Konusu

Frigo-Pak
Gıda
Maddeleri
Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Dondurulmuş ve
konserve edilmiş
meyve sebze, meyve
suyu, meyve ve sebze
püreleri ve salça
imalatı.

Sermayesi

11.100.000

İştirak
Tutarı

2.775.000

İştirak Onaı

%25

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1984 yılında kurulmuş olup payları 1995’den beri
Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Merko Gıda 07.04.2021 tarihinde pay başı 25,14235 TL fiyattan
Frigo-Pak’ın 2.775.000 adet payını satın alarak %25 oranında ortak olmuştur.
8- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
2021 senesi için uluslararası pazarlarında olduğu gibi Türkiye içerisinde domates ürünlerinde satış fiyatı
artışı söz konusu. Bunu teşvik eden ön unsurlar hammadde ve ambalaj da keskin artışlar ve global
pazarda hammadde üretimindeki azalma. Fiyatlardaki bu güçlü seyir in 2022 yılına da yansıyacağı
öngörülmektedir.
Pandemi döneminde gıda sektörü, diğer sektörlerden çok daha az etkilenmiş olmasına rağmen, döviz
kurlarındaki oynaklık ve ülkeler arası navlun fiyatlarındaki artıştan dolayı bazı pazarlarda daralma
gerçekleştiği görülmüştür. Aynı şekilde navlun fiyatlarındaki artışlar sebebiyle farklı pazarlarda rekabet
gücümüzü kaybederken bir başka pazarda da rakiplerin aynı nedenlerle rekabet gücünü kaybetmesi
sebebiyle avantajlı konuma geldiğimizi söyleyebiliriz.
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Merko Üretim :
Merko Gıda, küp domates ve salça üretimini Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Tepecik bölgesinde
yer alan, 72.587 metre kare arazi üzerine kurulu 5.873 metrekare kapalı alan, 180.000 ton domates
işleme kapasitesine sahip kendi üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.
Üretimde kullanılan domatesler bölgede bulunan çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Sezona erken
başlamak ve bu sayede kapasiteyi ve verimi artırmak için ilk domatesler Ege bölgesinden, kalan
domatesler yakın bölgelerden tedarik edilmektedir. Merko, satın alacağı domatesleri yetiştirecek
çiftçilerle Şubat-Mart ayları döneminde sözleşme yapmaktadır. Tarlaların hazırlanmasından hemen
sonra ekimin yapıldığı Nisan-Temmuz ayları arasında şirketimiz tarafından çiftçilere fide, gübre zirai
ilaç sulama teçhizatı sağlamasının yanı sıra avans ödemesi de yapılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları
döneminde çiftçiler tarafından toplanan domatesler fabrikaya sevk edilmektedir. İşlenerek salça ve küp
domatesler aseptik torbalara doldurularak metal varillerde korunmakta ve böylelikle bozulmasının
önüne geçilmektedir.
Üretilen küp domates ve salça, 210-240 kg’lık metal varillerin içinde aseptik torbalarda ve 1.000-1.500
kg’lık büyük aseptik torbalarda IBC’lerde (Intermadiate Bulk Container) satılmaktadır
Üretiminin tamamını endüstriyel müşterilerine pazarlayan Merko, üretip sahip olduğu BRC gıda
güvenliği sertifikası sayesinde önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Ürettiği salça ve küp domatesi
Batı Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika’ya ihraç eden Merko’nun müşteri
portföyünde, Unilever, Campbell’s gibi dev gıda şirketleri bulunmaktadır. Türkiye pazarında ise
McCormick, Sultan Gıda, firmalarının da tedarikçiliğini yapmaktadır

9– FİNANSAL DURUM
MERKO ÜRETİM MİKTARLARI
Domates Salçası
Küp Domates
TOPLAM (Fasonaj dahil)

01.07.2021-30.09.2021
(Ton)
13.498,00
3.622,00
17.120,00

01.07.202030.09.2020(Ton)
16.402,00
7.121,00
23.523,00

Fark (%)
-17,71%
-49,14%
-27,22%

MERKO SATIŞ MİKTARLARI
Domates Salçası
Küp Domates
Fasonaj Üretim
TOPLAM

01.07.2021-30.09.2021
(Ton)
4.651,53
678,57
7.059,07
12.389,16

01.07.202030.09.2020(Ton)
699,00
472,00
23.523,00
24.694,00

Fark (%)
565,45%
43,77%
-69,99%
-49,83%

MERKO SATIŞ HASILATI
Domates Salçası
Küp Domates

01.07.2021-30.09.2021
(Ton)
33.932.612
2.321.231,00

01.07.202030.09.2020(Ton)
3.530.515,00
1.503.201,00

0,00
6.649.288,00

73.284,00
20.662.266,00

0,00
42.903.131,00

13.042.967,00
38.812.233,00

Ziraat Malzemeleri ve Diğer Satışlar
Fasonaj Gelirleri
Diğer
TOPLAM

Fark (%)
861,12%
54,42%
100,00%
0,00%
100,00%
10,54%
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10 – RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır.
Kredi Riski
Likidite Riski
Piyasa Riski
Şirket Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel
olarak sorumluluk sahibidir.
Şirket’in risk yönetimi politikaları Şirket’in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz
kalabileceği, riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket’in
riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket
çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı
yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır

Kredi riski
Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli incelenerek
Şirketin şüpheli kredi / alacak riski minimize edilmektedir.

Likitide riski
Likitide riski, Şirket’in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Şirket’in
varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir
zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini kapsamaktadır. Müşterilerle yapılan satış
sözleşmelerinin ödeme planları Şirket’in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir.

11– DİĞER HUSUSLAR
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :
Şirket, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri
ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir.
Personele İlişkin Bilgiler : Ülkemizin ekonomik dengelerini göz önünde bulundurarak, çalışanları
imkanlar ölçüsünde ekonomik koşullara ezdirmeyen çözümler getirilmeye çalışılmıştır. 01.07.20218

30.09.2021 döneminde şirket bünyesinde 246 ortalama personel çalışmıştır. Şirket hesap dönemi
itibariyle kıdem tazminat yükümlülüğü 1.664.168 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.
Merkez Dışı Örgütler : Şirketin üretim faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezine bağlı olarak Bursa (1
adet salça fabrikası) ilindeki üretim tesisi vasıtasıyla yürütülmektedir.
Şirket Aleyhinde Açılmış Önemli Davalar: Şirket aleyhine açılmış önemli davalara ilişkin bilgiler 1
Temmuz 2021 - 30 Eylül 2021 Finansal Tablo Dipnotların 16 no.lu dipnotta ayrıntılı olarak yer
verilmiştir.
Şirket Faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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