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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 

 
    

 

Tümünü İmzalı Görüntüle Format 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.12.2010 16:09:54

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.6648416 - 0212.6799348

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

: 0212.6648416 - 0212.6799348

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Ortaklık Anlaşması hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
29 Eylül günü açıkladığımız stratejik yatırımcı ile görüşmelerimiz halen sürmekte olup; stratejik yatırımcı, şirketimize ve borçlusu 
bulunduğumuz bankalara nihai tekliflerini  
henüz sunmamıştır. Sözkonusu yatırımcının şirketimizdeki denetim çalışmaları halen devam etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 11.11.2010 16:44:25

   

Ortaklığın Adresi :
Kazlı çeşme mah.10.yıl cad.belgrad kapı karşısı No:41 
Zeytinburnu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0 212 6648416 0 212 6799348

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

: 0 212 6648416 0 212 6799348

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi : TTK.324 Kapsamında açıklama

Format 

Yazdır 

Excel

Word
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   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 
 YTL tutarında değerleme fonu tespit edilmişti.30.09.2010 tarihli konsolide mali tablolarımızda kendi özsermayemiz  -204.544.393 TL olarak 
yer almaktadır.Bu fon dikkate alındığında 30.09.2010 tarihli özsermayemizin 
(-204.544.393+270.656.024,97)=66.111.631,97 TL olduğu ,dolayısıyla 34.798.080 TL olan çıkarılmış sermayesini %100 oranı ile koruduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 01.11.2010 17:29:18

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212 679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212 679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Satış hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi Bankası'nın açtığı, icra yolu ile satış istediği Çanakkale'deki gayrimenkullerimizin icrada bugün yapılan 
ikinci satışında da alıcı çıkmadığı için satış düşmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 22.10.2010 15:39:32

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Satış hk.
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   İcra Takipleri 

 
    

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimizin borçlusu bulunduğu Yapı Kredi Bankası'nın başlattığı, fabrikamızın da bulunduğu gayrimenkullerimizin icra yolu ile satışına ilişkin 
takibe illişkin bugün yapılan satış ihalesine katılan olmadığı için satış düşmüştür. İkinci satış 2 Kasım tarihinde yapılacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 29.09.2010 11:09:03

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16-0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16-0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Ortaklık Anlaşması hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimiz ve uluslararası stratejik bir yatırımcı arasında bugün, şirketimize fon sağlamaya ve bankalara olan borçlarımızı ödemeyi amaçlayan, 
bağlayıcı olmayan, bir ortaklık anlaşması imza altına alınmıştır. 
Bu yatırımcı kısa bir süre içerisinde şirketimizde denetimlere başlayacaktır. 
Denetim sonrası stratejik yatırımcı şirketimize ve borçlu olduğumuz bankalara nihai son tekliflerini sunacak olup tüm bu işlemlerin 3 aylık bir 
period'da sonuçlandırılması beklenmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 13.09.2010 15:44:10

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
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   EK AÇIKLAMALAR: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: _

Özet Bilgi : Satış kararı

   

Takibin Türü : İcra takibi

Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi : 13.09.2010

Takibin Konusu : Alacak

Takibin Tarafları :
Yapı Kredi Bankası-Dardanel Önentaş Gıda 
San.A.Ş.

Takibe Konu Olan Tutar : 4,5 milyon dolar

Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali 
Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

: %001

Takibin Dayanağı : İcra İlamı

Takibin Tarihi : 13.09.2010

Gelinen Aşama : İcra satışı

Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı : 4,5 milyon dolar

Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No : _

Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları : Arsa-Binalar

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi :
Şayet satış gerçekleşir ise şirket faaliyetleri 
başka bir adrese alınacaktır.

13.09.2010 tarihinde saat 15:12'de yapılan açıklamadan içerik olarak farklı olmayıp, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir. 
 
Şirketimize bugün yapılan tebligata göre Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi, şirketimize ait Çanakkale'de bulunan gayrimenkullere ilişkin 
icradan satış kararı aldırmıştır. İlk satış 22 Ekim günüdür. Konu ile ilgili Alacaklı Bankalarımızla görüşmelerimiz sürmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 13.09.2010 15:12:40

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD.BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Satış kararı hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimize bugün yapılan tebligata göre Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi, şirketimize ait Çanakkale'de bulunan gayrimenkullere ilişkin 
icradan satış kararı aldırmıştır. 
İlk satış 22 Ekim günüdür. Konu ile ilgili Alacaklı Bankalarımızla görüşmelerimiz sürmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 

Sayfa 4 / 23KAP - Bildirimler

21.06.2012http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx



 
 

 

 
 
 

 
   Bağımsız Denetim Raporunun Olumsuz Görüş İçermesi veya Görüş Bildirmekten Kaçınılması 

 
    

 
    

 
   EK AÇIKLAMALAR: 

sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 27.08.2010 18:13:16

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi :
1 Ocak-30 Haziran 2010 tarihine ilişkin bağımsız denetim 
raporunda yer alan denetçi görüşü

   

Mali Tablo Dönemi : 1 Ocak-30 Haziran 2010

Bağımsız Denetim Şirketi Ünvanı : DT Bağımsız Denetim A.Ş.

Bağımsız Denetim Görüşü : Görüş bildirmekten kaçınılmıştır

Bağımsız Denetim Görüşünde Yer Alan Hususlara İlişkin Yapılacak İşlemler : -

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki 
1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Dönem 
Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız İnceleme Raporu 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kuruluna ve Hissedarlarına 
 
1) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş (Ana Ortaklık) ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki (Dardanel Grubu)'nun ekte yer alan 30 Haziran 2010 tarihli 
konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım 
tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem 
konsolide finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'nca yayımlanan ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanması ve 
dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz, bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun 
açıklanmasıdır. 
2) İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem 
konsolide finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme 
ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız 
denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında 
olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız 
denetim görüşü açıklanmamıştır.  
3) İlişikteki konsolide finansal tablolar, Dardanel Grubu'nun faaliyetlerinin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Ancak, 27 no.lu dipnotta 
açıklandığı gibi, 30 Haziran 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda Dardanel Grubu'nun özsermaye 
açığı, sırasıyla 217.354.080 TL ve 206.172.396 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı tarihler itibariyle, Dardanel Grubu'nun kısa vadeli 
borçları, likit varlıklarını (dönen varlıklar - stoklar) sırasıyla 69.339.152 TL ve 67.402.169 TL aşmaktadır. Bu veriler, Dardanel Grubu'nun 
faaliyetlerini sürdürüp sürekliliğini sağlamasının yeni sermaye teminine ve faaliyetlerini karlılıkla yürütebilmesine bağlı olduğunu 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar bu belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflandırma ve düzeltmeyi 
içermemektedir. 
 
4) 27 no.lu dipnotta açıklandığı üzere, Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin; 15 Ekim 1999 tarihinden itibaren ödeyemedikleri banka 
borçlarıyla ilgili olarak 3 Temmuz 2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla, kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen Finansal Yeniden 
Yapılandırma Çerçeve Antlaşması'ndan (Çerçeve Antlaşması) faydalanmak amacıyla, alacaklı bankalarla görüşmelere başlanılmasına karar 
vermiş ve 27 Mayıs 2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) Ana Ortaklık, diğer Dardanel Grubu Şirketleri, Osman 
Niyazi Önen ve alacaklı bankalar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Detayları bilanço dipnot 26'da açıklanan FYYS'ye göre; 30 Haziran 
2002 tarihi itibariyle tespit edilen ve Dardanel Grubu Şirketleri ile alacaklı Bankalar Birliği tarafından onaylanan nakit borç toplamı olan 
129.787.788 ABD Doları, Ana Ortaklık tarafından, 30 Haziran 2004 tarihinden başlamak üzere, her altı ayda bir anapara ve tahakkuk edecek 
faiz olmak üzere, vade bitim tarihi olan 31 Aralık 2014 yılına kadar geri ödenecektir. Ancak; Ana Ortaklık ve iştirakleri, bugüne kadar ilgili 
vadelerde tahakkuk eden anapara ve faiz borçlarının önemli bir kısmı ödenememiştir. 

Sayfa 5 / 23KAP - Bildirimler

21.06.2012http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx



 
    

 
 

 

 
 
 

 
   TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 

 
    

5) Dardanel Grubu'nun borçlusu ve müteselsil borçlusu bulunduğu bankalar ile varılan 4 Aralık 2006 tarihli Mutabakat Metnine göre; Dardanel 
Grubu'nun, 2007 yılı boyunca ayda en az 500.000 USD ödeme yapması, alacaklı bankaların takiplerini devam ettirerek kesinleştirmeleri, 
takibe konu rehinlerin kıymet takdirleri yaptırılarak satış aşamasına getirilmesi, ancak aylık ödemelerde sorun yaşanmaması kaydıyla ilamsız 
takip yapılmaması, satış talep edilmemesi hususlarında anlaşılmıştır. Aylık ödemelerin Ocak 2007 tarihinden itibaren her ayın üçüncü iş 
gününe kadar yapılması öngörülmüştür. Ancak bu protokol kapsamındaki ödemeler de en son 2007 Mayıs ayı kısmi ödemeden sonra 
kesintiye uğramıştır. 
6) Dardanel Grubu'nun konsolidasyona tabi şirketlerinden Dardanel Enez Konserve A.Ş. nin aktifinde 12.894.407 TL aktif değeri (net değeri 
1.778.136 TL) olan gayrimenkuller alacaklı bankalar tarafından 7.351.191 TL muhammen bedel ile 2010 yılında satışa çıkartılmış, alıcı 
çıkmadığından satış gerçekleşmemiştir. Satışa konu gayrimenkuller şirketin 2010 yılındaki devam eden üretim faaliyetlerini etkilememektedir. 
7) Dardanel Grubu ile alacaklı bankalar arasında imzalanan 27 Mayıs 2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin (FYYS) 
7.3.3.3.C. maddesinde, Dardanel Grubu'nun FYYS kapsamındaki taksitleri zamanında ödemediği durumlarda, taksitlerden herhangi birisini 
vadesini takip eden 30 gün içinde sözleşme ile tesbit edilmiş olan faiz oranının %50 artırılması suretiyle bulunacak oranda gecikme faizi ile 
birlikte ödemesi şartıyla, alacaklı bankalar ödemeyi kabule ve temerrüt hükümlerini uygulamamaya yetkili oldukları belirtilmektedir. Ancak 
Dardanel Grubu, 26 nolu dipnotta ayrıntılı olarak açıkladığı üzere, FYYS kapsamındaki borçları için normal Libor + 2,5 oran üzerinden 
31.12.2009 tarihine kadar normal faiz hesaplamış ve finansal tablolara intikal ettirmiş, ödenmeyen anapara ve faizler için herhangi bir 
temerrüd faizi tahakkuku yapmamıştır.  
 
8) Dardanel Grubu, alacaklı bankalarla 19.12.2008 tarihinde bir toplantı yaparak ödenmeyen kredilerle ilgili bir mutabakata vararak ek 
protokol yapılması ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda tutanak imzalamışlardır. Taraflar Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 
itibariyle kalan anaparanın tespit edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu şekilde tespit edilen Dardanel Grubunun toplam borç tutarı 
117.024.608,82 ABD Dolarıdır. Bu borcun konsolidasyona tabi şirketlere ait olan kısmı 116.129.542,21 ABD Dolarıdır. Alacaklı bankalarla 
varılan mutabakata göre ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden 
Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2002 itibariyle tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer 
alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.  
9) Dardanel Grubu Yönetimi, 19.12.2008 tarihli son mutabakat tutanağına istinaden yürürlüğe giren 01.10.2009 tarihli ek protokolde, faiz 
hesaplamasının 2013 yılında yapılacağını ifade ederek bu tarihe kadar faiz hesaplanmaması gerektiğini, finansal tablolara intikal ettirilmiş faiz 
tahakkuklarının da silinmesi gerektiğini söylemişlerdir. 30 Haziran 2010 tarihli finansal tablolar, mevcut finansal borçlar için 2010 yılında 
herhangi bir faiz hesaplamasını içermemektedir. Sadece finansal borçların kur değerlemeleri yapılmıştır. Diğer yandan, yürürlükteki FYYS 
kapsamında normal oranlar (Libor + 2,5) üzerinden hesaplanan fakat finansal tablolara yansımayan 6 aylık faiz tutarı 2.595.261 TL'dır. Diğer 
yandan şirketin konsolidasyon dışındaki Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.'ne kullandırdığı yansıtma kredisine ait hesaplanması gereken faiz gelir 
tutarı 109.342 TL'dır. Kredi faiz tahakkuku ile ilgili Şirketin politika değişikliği olmasa idi bu işlemin dönem karını 2.485.919 TL azaltıcı etkisi 
olacaktı. Bu işlem aynı zamanda Dardanel Grubunun özsermaye açığını 2.485.919 TL arttırıcı etki göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal 
tablolar, faiz hesaplaması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
10) İncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal tablolarının, yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususların neden olabileceği 
belirsizlikler dışında Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş (Ana Ortaklık) ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle finansal 
pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, TMSK'ca yayımlanan TMS/TFRS finansal raporlama 
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. 
 
İstanbul, 
26 Ağustos 2010 
 
 
 
DT Bağımsız Denetim A.Ş. 
Tayfun ŞENOL 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
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   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi : TTK 324 kapsamında açıklama

 
Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucuilgili mahkemece 270.656.024,93  YTL 
tutarında değerleme fonu tespit edilmişti.30.06.2010 tarihli konsolide mali tablolarımızda kendi özsermayemiz  -217.354.080 TL olarak yer 
almaktadır.Bu fon dikkate alındığında 30.06.2010 tarihli özsermayemizin 
(-217.354.080+270.656.024,97)=53.301.944,93 TL olduğu ,dolayısıyla 34.798.080 TL olan çıkarılmış sermayesini %100 oranı ile koruduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Dardanel Enez hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi Bankası'nın yaptığı bağlı ortaklığımız Dardanel Enez A.Ş.'nin Edirne/ Enez'de bulunan fabrikasının icra 
yoluyla bugün yapılan ikinci satışında talip çıkmadığı için satış düşmüştür. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 16.08.2010 11:59:37

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL
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   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

 
    

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Dardanel Enez hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi Bankası tarafından, bağlı ortaklığımız Dardanel Enez A.Ş.'ye ait olan Enez/Edirne adresindeki icra yoluyla 
satışa çıkarılan fabrikanın  
bugün yapılan birinci satışında alıcı çıkmamıştır. İkinci satışı, 26 Ağustos 2010 tarihinde saat 10:00' da yapılacaktır. 
Bu arada Yapı Kredi Bankası ile görüşmelerimiz sürmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 03.08.2010 17:37:37

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.6648416 - 0212.6799348

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

: 0212.6648416 - 0212.6799348

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Dardanel Enez hk.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Alacaklı Bankalarımızdan Yapı Kredi ,bağlı ortaklığımız Dardanel Enez A.Ş.'nin, Enez Edirne adresinde bulunan fabrikasının icradan satışı için, 
İcra Müdürlüğü'nden 16 Ağustos tarihli olarak satış kararı aldırdığını öğrenmiş bulunuyoruz. Karara itiraz haklarımızı kullanacağız. Ayrıca 
satışın devam etmekte olan ortaklık görüşmelerimizin neticesine kadar ertelenmesi için sözkonusu banka ile görüşmekteyiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 28.07.2010 16:46:55

   

KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
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   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

 
    

 
    

Ortaklığın Adresi : NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

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

: 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: 07.07.2010

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul hk.

   

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 28.07.2010

 
Bugün saat 15:28'de kap sisteminde yayınlanan açıklamanın aynısı olup Kar Dağıtım Tablosu ekli olarak tekrar gönderilmektedir. 
 
 
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
 
- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları müzakere edilerek onaylandı. 
 
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi. 
 
- Yönetim Kurulu üyeliklerine Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, murakıplığa Mübaren Elmacı seçildi. 
 
- 2009 yılında dernek ve vakıflara bağış yapılmadığı bilgisi sunuldu. 
 
- Yönetim Kurulu karar ile imzalanan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması kararı alındı. 
 
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 28.07.2010 16:44:04

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

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

: 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: 07.07.2010

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul hk.
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   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Genel Kurul Toplantısı Sonucu 

 
    

 
    

 
   ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: 

   

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 28.07.2010

 
Bugün saat 15:28'de kap sisteminde yayınlanan açıklamanın aynısı olup Kar Dağıtım Tablosu ekli olarak tekrar gönderilmektedir. 
 
 
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
 
- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları müzakere edilerek onaylandı. 
 
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi. 
 
- Yönetim Kurulu üyeliklerine Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, murakıplığa Mübaren Elmacı seçildi. 
 
- 2009 yılında dernek ve vakıflara bağış yapılmadığı bilgisi sunuldu. 
 
- Yönetim Kurulu karar ile imzalanan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması kararı alındı. 
 
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 28.07.2010 15:28:28

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

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

: 0212.664 84 16 - 0212 693 98 18

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: 07.07.2010

Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul hk.

   

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 28.07.2010

 
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
 
- Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları müzakere edilerek onaylandı. 
 
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ibra edildi. 
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

 
- Yönetim Kurulu üyeliklerine Niyazi Önen, Aşkın Kurultak, Esra Türkyılmaz, murakıplığa Mübaren Elmacı seçildi. 
 
- 2009 yılında dernek ve vakıflara bağış yapılmadığı bilgisi sunuldu. 
 
- Yönetim Kurulu karar ile imzalanan Bağımsız Dış Denetim sözleşmesinin onaylanması kararı alındı. 
 
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmaktadır. 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 09.07.2010 10:37:00

   

Ortaklığın Adresi : KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : ORTAKLIK GÖRÜŞMELERİ

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimizin, 09.07.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar aynen aşağıdadır. 
 
Şirketimizin finansal açıdan yeniden yapılandırma amacı ile Rothschild firması ile imzalanan sözleşme kapsamında, şimdilik adı gizli tutulan 
Avrupa menşeili finansal bir kuruluşun şirketimize yaptığı teklif Rothschild firmasınca tarafımıza iletilmiştir. Şirketimizin bu teklif kapsamında 
teklifi veren Avrupa menşeili firma ve alacaklı bankalarımızla görüşmelere başlamasına, bu görüşmelerde şirketimizi temsile tek başına Sn. 
Osman Niyazi Önen'in yetkili kılınmasına, 
 
Oybirliği ile karar verildi. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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   GÜNDEM: 

 
   EK AÇIKLAMALAR: 

 
    

 
 

 

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi : GENEL KURUL TOPLANTISI

   

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 07.07.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu 
Hesap Dönemi

: 2009

Tarihi : 28.07.2010

Saati : 10:00

Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Gündemi 
 
 
 
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki 
verilmesi 
 
2- 2009 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması 
 
3- 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması 
 
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası 
 
5- Denetçinin ibrası 
 
6- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması 
 
7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması 
 
8- Görev süresi sona eren denetçinin yerine yeni denetçi seçimi 
 
9- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti 
 
10- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 334. ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi 
 
11- 2009 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması 
 
12- Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanması 
 
13- Dilekler ve kapanış 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD.BELGRADKAPI KARŞISI NO:41 
ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi :
Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması ve Olağan Genel 
Kurul 

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimizin, 07.07.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar aynen aşağıdadır. 
 
1- Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca DT Bağımsız Denetim A.Ş. ile bağımsız dış denetim sözleşmesi 
imzalanmasına, 
 
2- Şirketimizin, 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Temmuz 2010 tarihinde saat 10:00'da , Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Cad. 
Belgradkapı Karşısı No:41 Zeytinburnu-İstanbul şube adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Şirket özsermayesi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tesbiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 TL 
tutarında değerleme fonu tespit edilmişti. 31.03.2010 tarihli mali tablolarımızda özsermayemiz olarak yer almaktadır. Bu fon dikkate 
alındığında 31.03.2010 tarihli özsermayemiz  
(-206.444.603 + 270.656.024,93 = 64.211.421,93) TL olduğu, dolayısıyla şirketimizin özsermayesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 13.05.2010 11:12:39

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi :
Geçici vergi beyannamesi ekinde verilen 31.03.2010 tarihli 
gelir tablosu

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  
 
Şirketimizin geçici vergi beyannamesi ekinde verilen 31.03.2010 tarihli gelir tablosu ektedir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Alacaklı Bankalar ile Toplantı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Bugün Alacaklı Bankalar ile yapılan toplantıda herhangi bir karar alınmamış olup; toplantıda, firmamıza fon girişi için danışmanlık yapan 
Rothschild firmasının olası ortak bulma çalışmalarında kullanılmak üzere her bankanın borç kapatmada yapacakları iskonto ve dolayısıyla borç 
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Bağımsız Denetim Raporunun Olumsuz Görüş İçermesi veya Görüş Bildirmekten Kaçınılması 

 
    

 
    

kapatma tutarlarının her bir alacaklı banka ile ayrı ayrı görüşülerek öğrenilmesi ve bu işlemin 2 hafta içerisinde bitirilmesi, temerrüt ve 
ödenmeyen taksit tutarları ile ilgili olarak bu rakamların öğrenilmesinden sonra ortak bulma konusunda bir gelişme olup olmayacağı 
anlaşıldıktan sonra görüşülmesi görüşleri oluşmuştur. 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 09.04.2010 14:32:34

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH.10.YIL CADDESİ BELGRAD KAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU -İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0 212 6648416-0 212 6799348

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

: 0 212 6648416-0 212 6799348

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : ALACAKLI BANKALARLA TOPLANTI

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:06.04.2010 tarihli açıklamamızda yer alan konuya ilişkin alacaklı bankalarımızla toplantı 
12.04.2010 tarihinde saat 13:00' de yapılacaktır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 07.04.2010 18:21:21

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
Açıklamasının Tarihi

: -

Özet Bilgi : -
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   EK AÇIKLAMALAR: 

   

Mali Tablo Dönemi : 2009 YILLIK

Bağımsız Denetim Şirketi Ünvanı : DT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Bağımsız Denetim Görüşü : Görüş bildirmekten kaçınılmıştır

Bağımsız Denetim Görüşünde Yer Alan Hususlara İlişkin Yapılacak İşlemler : -

Bugün saat 18:00 da yaptığımız bağımsız denetçi görüşü açıklaması veri tabanına kayıt amaçlı olarak ilgili şablonu kullanılarak aşağıda tekrar 
verilmektedir. 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki 
1 Ocak - 31 Aralık 2009 Dönemi 
Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kuruluna ve Hissedarlarına 
Giriş 
1) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş (Ana Ortaklık) ile Dardanel Enez Konserve A.Ş. (Bağlı Ortaklık) ve Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. 
(İştirak)'nin (Dardanel Grubu)'nun ekte yer alan 31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıllık konsolide gelir tablosu, 
konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
2) Grup yönetimi, konsolide finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'nca yayımlanan ve Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde 
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak 
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 
amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 
Dardanel Grubu'nun31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin 10 Nisan 2009 tarihli Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. raporunda şirketin özsermeye ve işletme sermayesi açığı ve faiz hesaplamaları ile ilgili belirsizlikler sebebiyle söz konusu 
konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildirilmemiştir.  
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyle sözkonusu belirsizlikler devam etmektedir. 
4) İlişikteki konsolide finansal tablolar, Dardanel Grubu'nun faaliyetlerinin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Ancak, 26 no.lu dipnotta 
açıklandığı gibi, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda Dardanel Grubu'nun özsermaye 
açığı, sırasıyla 206.172.396 TL ve 282.570.789 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı tarihler itibariyle, Dardanel Grubu'nun kısa vadeli 
borçları, likit varlıklarını (dönen varlıklar - stoklar) sırasıyla 67.402.169 TL ve 119.690.800 TL aşmaktadır. Bu veriler, Dardanel Grubu'nun 
faaliyetlerini sürdürüp sürekliliğini sağlamasının yeni sermaye teminine ve faaliyetlerini karlılıkla yürütebilmesine bağlı olduğunu 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar şirketin faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
5) 26 no.lu dipnotta açıklandığı üzere, Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin; 15 Ekim 1999 tarihinden itibaren ödeyemedikleri banka 
borçlarıyla ilgili olarak 3 Temmuz 2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla, kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen Finansal Yeniden 
Yapılandırma Çerçeve Antlaşması'ndan (Çerçeve Antlaşması) faydalanmak amacıyla, alacaklı bankalarla görüşmelere başlanılmasına karar 
vermiş ve 27 Mayıs 2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) Ana Ortaklık, diğer Dardanel Grubu Şirketleri, Osman 
Niyazi Önen ve alacaklı bankalar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Detayları bilanço dipnot 26'da açıklanan FYYS'ye göre; 30 Haziran 
2002 tarihi itibariyle tespit edilen ve Dardanel Grubu Şirketleri ile alacaklı Bankalar Birliği tarafından onaylanan nakit borç toplamı olan 
129.787.788 ABD Doları, Ana Ortaklık tarafından, 30 Haziran 2004 tarihinden başlamak üzere, her altı ayda bir anapara ve tahakkuk edecek 
faiz olmak üzere, vade bitim tarihi olan 31 Aralık 2014 yılına kadar geri ödenecektir. Ancak; Ana Ortaklık Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
tarafından, bugüne kadar ilgili vadelerde tahakkuk eden anapara ve faiz borçlarının önemli bir kısmı ödenememiştir. 
6) Dardanel Grubu'nun borçlusu ve müteselsil borçlusu bulunduğu bankalar ile varılan 4 Aralık 2006 tarihli Mutabakat Metnine göre; Dardanel 
Grubu'nun, 2007 yılı boyunca ayda en az 500.000 USD ödeme yapması, alacaklı bankaların takiplerini devam ettirerek kesinleştirmeleri, 
takibe konu rehinlerin kıymet takdirleri yaptırılarak satış aşamasına getirilmesi, ancak aylık ödemelerde sorun yaşanmaması kaydıyla ilamsız 
takip yapılmaması, satış talep edilmemesi hususlarında anlaşılmıştır. Aylık ödemelerin Ocak 2007 tarihinden itibaren her ayın üçüncü iş 
gününe kadar yapılması öngörülmüştür. Ancak bu protokol kapsamındaki ödemeler de en son 2007 Mayıs ayı kısmi ödemeden sonra 
kesintiye uğramıştır. 
7)  Dardanel Grubu ile alacaklı bankalar arasında imzalanan 27 Mayıs 2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin (FYYS) 
7.3.3.3.C. maddesinde, Dardanel Grubu'nun FYYS kapsamındaki taksitleri zamanında ödemediği durumlarda, taksitlerden herhangi birisini 
vadesini takip eden 30 gün içinde sözleşme ile tesbit edilmiş olan faiz oranının %50 artırılması suretiyle bulunacak oranda gecikme faizi ile 
birlikte ödemesi şartıyla, alacaklı bankaların ödemeyi kabule ve temerrüt hükümlerini uygulamamaya yetkili oldukları belirtilmektedir. Ancak 
Dardanel Grubu, 26 nolu dipnotta ayrıntılı olarak açıkladığı üzere, FYYS kapsamındaki borçları için normal Libor + 2,5 oran üzerinden 
31.12.2008 tarihine kadar normal faiz hesaplamış ve finansal tablolara intikal ettirmiş, ödenmeyen anapara ve faizler için herhangi bir 
temerrüd faizi tahakkuku yapmamıştır.  
8) Dardanel Grubu, alacaklı bankalarla 19.12.2008 tarihinde bir toplantı yaparak ödenmeyen kredilerle ilgili bir mutabakata vararak ek 
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   TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler 

 
    

protokol yapılması ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda tutanak imzalamışlardır. Taraflar Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 
itibariyle kalan anaparanın tespit edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu şekilde tespit edilen Dardanel Grubunun toplam borç tutarı 
117.024.608,82 ABD Dolarıdır. Bu borcun konsolidasyona tabi şirketlere ait olan kısmı 116.129.542,21 ABD Dolarıdır. Alacaklı bankalarla 
varılan mutabakata göre ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden 
Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2002 itibariyle tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer 
alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakat tutanağına istinaden hazırlanan ek protokol, bankaların 
imzasına açılmış, alacaklı 8 banka ve finans kuruluşu ek protokole ait imzaları 1 Ekim 2009 tarihinde tamamlamışlardır.  
Ek Protokole göre 2009 yılında ödenmesi gereken borç geri ödemesi tutarı 5.000.000,- ABD Dolarıdır. 2009 yılında protokol kapsamında 
ödenen tutar 3.020.465,54 ABD Dolarıdır. Vadesi geçen Eylül ve Aralık 2009 taksitleri raporumuz tarihine kadar ödenmemiştir. Ek protokolün 
III-2. Maddesine göre taksitlerin vadesinde yıllık %7 den aşağı olmamak üzere Libor+2 gecikme faizi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde 
ödenmesi halinde ödemenin vadesinde ödenmiş sayılacağı belirtilmiştir. Gecikmiş ödemelerin 31.12.2009 tarihine kadar hesaplanan 20.028,- 
ABD Doları (30.156,-TL) gecikme faizi finansal tablolarda yer almamaktadır. Diğer yandan ek protokol ile belirlenen 30 günlük süreler aşılmış 
durumdadır. Ek protokolün V. maddesine göre temerrüt halinde "ek sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan kalkması" durumu 
sözkonusudur. İlişikteki konsolide finansal tablolar, ek protokolün ortadan kalkması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
9) Dardanel Grubu Yönetimi, 19.12.2008 tarihli son mutabakat tutanağı ve 2009 yılında imzalanan ek protokole istinaden faiz hesaplamasının 
2013 yılında yapılacağını ifade ederek bu tarihe kadar faiz hesaplanmaması gerektiğini, finansal tablolara intikal ettirilmiş faiz tahakkuklarının 
da silinmesi gerektiğini söylemişlerdir. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar, mevcut finansal borçlar için 2009 yılında herhangi bir faiz 
hesaplamasını içermemektedir. Sadece finansal borçların kur değerlemeleri yapılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarda faizlerle ilgili 
tahmin değişikliği neticesi daha önceki yıllarda tahakkuk ettirilmiş kredi faizlerinin 84.935.635 TL'sı silinmiştir. Diğer yandan, yürürlükteki 
FYYS kapsamında normal oranlar (Libor + 2,5) üzerinden birikimli olarak hesaplanan fakat finansal tablolara yansımayan 2009 yılı faiz tutarı 
10.504.884 TL'dır. Şirketin konsolidasyon dışındaki Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.'ne kullandırdığı yansıtma kredisine ait hesaplanması 
gereken faiz gelir tutarı 446.698 TL'dır. Kredi faiz tahakkuku ile ilgili Şirketin tahmin değişikliği olmasa idi bu işlemlerin dönem karını 
95.023.977 TL azaltıcı etkisi olacaktı. Bu işlem aynı zamanda Dardanel Grubunun özsermaye açığını 95.023.977 TL arttırıcı etki 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar, faiz hesaplaması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflandırma ve 
düzeltmeyi içermemektedir. 
10) Konsolide finansal tabloların 22 no.lu dipnotunda da görüleceği üzere, Şirket Yönetimi, ilişikteki konsolide finansal tablolarda birikmiş 
zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmayacağını bildirmiştir.  
Görüş 
11) İncelememiz sonucunda, yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususların neden olabileceği belirsizliklerin Dardanel Önentaş Gıda Sanayi 
A.Ş (Ana Ortaklık) ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel önemli etkileri 
nedeniyle söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildiremiyoruz. 
 
İstanbul, 
07 Nisan 2010 
 
 
 
 
 
DT Bağımsız Denetim A.Ş. 
Tayfun ŞENOL 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum 
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   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

Açıklamasının Tarihi : -

Özet Bilgi : TTK 324 kapsamında açıklama

TTK 324 kapsamındaki işlemlere ilişkin açıklamalar veritabanına kayıt amaçlı olarak ilgili şablon kullanılarak aşağıda tekrar verilmektedir. 
 
Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 TL 
tutarında değerleme fonu tespit edilmişti. 31.12.2009 tarihli konsolide mali tablolarımızda özsermayemiz  
-206.172.396.-TL olarak yer almaktadır. Bu fon dikkate alındığında 31.12.2009 tarihli özsermayemizin (-206.172.396 + 270.656.024,93 = ) + 
64.483.628,93 TL olduğu, dolayısıyla 31.12.2004 tarihli değerleme dikkate alındığında şirketimiz özsermayesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

İmzalı Görüntüle Pakete ait bildirimler Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 07.04.2010 18:00:21

   

Ortaklığın Adresi : DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi :
31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim rap. 
yeralan denetçi görüşü

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
07.04.2010 tarihinde saat 16:41'de gönderdiğimiz özel durum açıklamamızda yer alan bağımsız denetçi görüşü tam metin olarak aşağıda 
tekrar gönderilmektedir. 
 
1- Şirketimizin 31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü aynen şöyledir: 
2- Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 
TL tutarında değerleme fonu tespit edilmişti. 31.12.2009 tarihli konsolide mali tablolarımızda özsermayemiz  
-206.172.396.-TL olarak yer almaktadır. Bu fon dikkate alındığında 31.12.2009 tarihli özsermayemizin (-206.172.396 + 270.656.024,93 = ) + 
64.483.628,93 TL olduğu, dolayısıyla 31.12.2004 tarihli değerleme dikkate alındığında şirketimiz özsermayesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki 
1 Ocak - 31 Aralık 2009 Dönemi 
Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kuruluna ve Hissedarlarına 
Giriş 
1) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş (Ana Ortaklık) ile Dardanel Enez Konserve A.Ş. (Bağlı Ortaklık) ve Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. 
(İştirak)'nin (Dardanel Grubu)'nun ekte yer alan 31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıllık konsolide gelir tablosu, 
konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
2) Grup yönetimi, konsolide finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'nca yayımlanan ve Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde 
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 
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yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak 
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 
amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 
Dardanel Grubu'nun31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin 10 Nisan 2009 tarihli Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. raporunda şirketin özsermeye ve işletme sermayesi açığı ve faiz hesaplamaları ile ilgili belirsizlikler sebebiyle söz konusu 
konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildirilmemiştir.  
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyle sözkonusu belirsizlikler devam etmektedir. 
4) İlişikteki konsolide finansal tablolar, Dardanel Grubu'nun faaliyetlerinin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Ancak, 26 no.lu dipnotta 
açıklandığı gibi, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda Dardanel Grubu'nun özsermaye 
açığı, sırasıyla 206.172.396 TL ve 282.570.789 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı tarihler itibariyle, Dardanel Grubu'nun kısa vadeli 
borçları, likit varlıklarını (dönen varlıklar - stoklar) sırasıyla 67.402.169 TL ve 119.690.800 TL aşmaktadır. Bu veriler, Dardanel Grubu'nun 
faaliyetlerini sürdürüp sürekliliğini sağlamasının yeni sermaye teminine ve faaliyetlerini karlılıkla yürütebilmesine bağlı olduğunu 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar şirketin faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
5) 26 no.lu dipnotta açıklandığı üzere, Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin; 15 Ekim 1999 tarihinden itibaren ödeyemedikleri banka 
borçlarıyla ilgili olarak 3 Temmuz 2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla, kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen Finansal Yeniden 
Yapılandırma Çerçeve Antlaşması'ndan (Çerçeve Antlaşması) faydalanmak amacıyla, alacaklı bankalarla görüşmelere başlanılmasına karar 
vermiş ve 27 Mayıs 2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) Ana Ortaklık, diğer Dardanel Grubu Şirketleri, Osman 
Niyazi Önen ve alacaklı bankalar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Detayları bilanço dipnot 26'da açıklanan FYYS'ye göre; 30 Haziran 
2002 tarihi itibariyle tespit edilen ve Dardanel Grubu Şirketleri ile alacaklı Bankalar Birliği tarafından onaylanan nakit borç toplamı olan 
129.787.788 ABD Doları, Ana Ortaklık tarafından, 30 Haziran 2004 tarihinden başlamak üzere, her altı ayda bir anapara ve tahakkuk edecek 
faiz olmak üzere, vade bitim tarihi olan 31 Aralık 2014 yılına kadar geri ödenecektir. Ancak; Ana Ortaklık Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
tarafından, bugüne kadar ilgili vadelerde tahakkuk eden anapara ve faiz borçlarının önemli bir kısmı ödenememiştir. 
6) Dardanel Grubu'nun borçlusu ve müteselsil borçlusu bulunduğu bankalar ile varılan 4 Aralık 2006 tarihli Mutabakat Metnine göre; Dardanel 
Grubu'nun, 2007 yılı boyunca ayda en az 500.000 USD ödeme yapması, alacaklı bankaların takiplerini devam ettirerek kesinleştirmeleri, 
takibe konu rehinlerin kıymet takdirleri yaptırılarak satış aşamasına getirilmesi, ancak aylık ödemelerde sorun yaşanmaması kaydıyla ilamsız 
takip yapılmaması, satış talep edilmemesi hususlarında anlaşılmıştır. Aylık ödemelerin Ocak 2007 tarihinden itibaren her ayın üçüncü iş 
gününe kadar yapılması öngörülmüştür. Ancak bu protokol kapsamındaki ödemeler de en son 2007 Mayıs ayı kısmi ödemeden sonra 
kesintiye uğramıştır. 
7)  Dardanel Grubu ile alacaklı bankalar arasında imzalanan 27 Mayıs 2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin (FYYS) 
7.3.3.3.C. maddesinde, Dardanel Grubu'nun FYYS kapsamındaki taksitleri zamanında ödemediği durumlarda, taksitlerden herhangi birisini 
vadesini takip eden 30 gün içinde sözleşme ile tesbit edilmiş olan faiz oranının %50 artırılması suretiyle bulunacak oranda gecikme faizi ile 
birlikte ödemesi şartıyla, alacaklı bankaların ödemeyi kabule ve temerrüt hükümlerini uygulamamaya yetkili oldukları belirtilmektedir. Ancak 
Dardanel Grubu, 26 nolu dipnotta ayrıntılı olarak açıkladığı üzere, FYYS kapsamındaki borçları için normal Libor + 2,5 oran üzerinden 
31.12.2008 tarihine kadar normal faiz hesaplamış ve finansal tablolara intikal ettirmiş, ödenmeyen anapara ve faizler için herhangi bir 
temerrüd faizi tahakkuku yapmamıştır.  
8) Dardanel Grubu, alacaklı bankalarla 19.12.2008 tarihinde bir toplantı yaparak ödenmeyen kredilerle ilgili bir mutabakata vararak ek 
protokol yapılması ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda tutanak imzalamışlardır. Taraflar Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 
itibariyle kalan anaparanın tespit edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu şekilde tespit edilen Dardanel Grubunun toplam borç tutarı 
117.024.608,82 ABD Dolarıdır. Bu borcun konsolidasyona tabi şirketlere ait olan kısmı 116.129.542,21 ABD Dolarıdır. Alacaklı bankalarla 
varılan mutabakata göre ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden 
Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2002 itibariyle tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer 
alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakat tutanağına istinaden hazırlanan ek protokol, bankaların 
imzasına açılmış, alacaklı 8 banka ve finans kuruluşu ek protokole ait imzaları 1 Ekim 2009 tarihinde tamamlamışlardır.  
Ek Protokole göre 2009 yılında ödenmesi gereken borç geri ödemesi tutarı 5.000.000,- ABD Dolarıdır. 2009 yılında protokol kapsamında 
ödenen tutar 3.020.465,54 ABD Dolarıdır. Vadesi geçen Eylül ve Aralık 2009 taksitleri raporumuz tarihine kadar ödenmemiştir. Ek protokolün 
III-2. Maddesine göre taksitlerin vadesinde yıllık %7 den aşağı olmamak üzere Libor+2 gecikme faizi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde 
ödenmesi halinde ödemenin vadesinde ödenmiş sayılacağı belirtilmiştir. Gecikmiş ödemelerin 31.12.2009 tarihine kadar hesaplanan 20.028,- 
ABD Doları (30.156,-TL) gecikme faizi finansal tablolarda yer almamaktadır. Diğer yandan ek protokol ile belirlenen 30 günlük süreler aşılmış 
durumdadır. Ek protokolün V. maddesine göre temerrüt halinde "ek sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan kalkması" durumu 
sözkonusudur. İlişikteki konsolide finansal tablolar, ek protokolün ortadan kalkması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
9) Dardanel Grubu Yönetimi, 19.12.2008 tarihli son mutabakat tutanağı ve 2009 yılında imzalanan ek protokole istinaden faiz hesaplamasının 
2013 yılında yapılacağını ifade ederek bu tarihe kadar faiz hesaplanmaması gerektiğini, finansal tablolara intikal ettirilmiş faiz tahakkuklarının 
da silinmesi gerektiğini söylemişlerdir. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar, mevcut finansal borçlar için 2009 yılında herhangi bir faiz 
hesaplamasını içermemektedir. Sadece finansal borçların kur değerlemeleri yapılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarda faizlerle ilgili 
tahmin değişikliği neticesi daha önceki yıllarda tahakkuk ettirilmiş kredi faizlerinin 84.935.635 TL'sı silinmiştir. Diğer yandan, yürürlükteki 
FYYS kapsamında normal oranlar (Libor + 2,5) üzerinden birikimli olarak hesaplanan fakat finansal tablolara yansımayan 2009 yılı faiz tutarı 
10.504.884 TL'dır. Şirketin konsolidasyon dışındaki Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.'ne kullandırdığı yansıtma kredisine ait hesaplanması 
gereken faiz gelir tutarı 446.698 TL'dır. Kredi faiz tahakkuku ile ilgili Şirketin tahmin değişikliği olmasa idi bu işlemlerin dönem karını 
95.023.977 TL azaltıcı etkisi olacaktı. Bu işlem aynı zamanda Dardanel Grubunun özsermaye açığını 95.023.977 TL arttırıcı etki 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar, faiz hesaplaması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflandırma ve 
düzeltmeyi içermemektedir. 
10) Konsolide finansal tabloların 22 no.lu dipnotunda da görüleceği üzere, Şirket Yönetimi, ilişikteki konsolide finansal tablolarda birikmiş 
zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmayacağını bildirmiştir.  
Görüş 
11) İncelememiz sonucunda, yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususların neden olabileceği belirsizliklerin Dardanel Önentaş Gıda Sanayi 
A.Ş (Ana Ortaklık) ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel önemli etkileri 
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

nedeniyle söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildiremiyoruz. 
 
İstanbul, 
07 Nisan 2010 
 
 
 
 
 
DT Bağımsız Denetim A.Ş. 
Tayfun ŞENOL 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 07.04.2010 17:47:20

   

Ortaklığın Adresi : DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi :
31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim rap. 
yeralan denetçi görüşü

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
07.04.2010 tarihinde saat 16:41'de gönderdiğimiz özel durum açıklamamızda yer alan bağımsız denetçi görüşü tam metin olarak aşağıda 
tekrar gönderilmektedir. 
 
1- Şirketimizin 31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü aynen şöyledir: 
2- Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 
TL tutarında değerleme fonu tespit edilmişti. 31.12.2009 tarihli konsolide mali tablolarımızda özsermayemiz  
-206.172.396.-TL olarak yer almaktadır. Bu fon dikkate alındığında 31.12.2009 tarihli özsermayemizin (-206.172.396 + 270.656.024,93 = ) + 
64.483.628,93 TL olduğu, dolayısıyla 31.12.2004 tarihli değerleme dikkate alındığında şirketimiz özsermayesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki 
1 Ocak - 31 Aralık 2009 Dönemi 
Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu 
 
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kuruluna ve Hissedarlarına 
Giriş 
1) Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş (Ana Ortaklık) ile Dardanel Enez Konserve A.Ş. (Bağlı Ortaklık) ve Dardanel Su Ürünleri Üretim A.Ş. 
(İştirak)'nin (Dardanel Grubu)'nun ekte yer alan 31 Aralık 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıllık konsolide gelir tablosu, 
konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz. 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 
2) Grup yönetimi, konsolide finansal tablolarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)'nca yayımlanan ve Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na 
ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde 
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
3) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde 
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yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim 
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak 
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket'in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak 
amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız 
denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal 
tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz. 
Dardanel Grubu'nun31 Aralık 2008 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin 10 Nisan 2009 tarihli Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali 
Müşavirlik A.Ş. raporunda şirketin özsermeye ve işletme sermayesi açığı ve faiz hesaplamaları ile ilgili belirsizlikler sebebiyle söz konusu 
konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildirilmemiştir.  
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyle sözkonusu belirsizlikler devam etmektedir. 
4) İlişikteki konsolide finansal tablolar, Dardanel Grubu'nun faaliyetlerinin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Ancak, 26 no.lu dipnotta 
açıklandığı gibi, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişikteki konsolide finansal tablolarda Dardanel Grubu'nun özsermaye 
açığı, sırasıyla 206.172.396 TL ve 282.570.789 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı tarihler itibariyle, Dardanel Grubu'nun kısa vadeli 
borçları, likit varlıklarını (dönen varlıklar - stoklar) sırasıyla 67.402.169 TL ve 119.690.800 TL aşmaktadır. Bu veriler, Dardanel Grubu'nun 
faaliyetlerini sürdürüp sürekliliğini sağlamasının yeni sermaye teminine ve faaliyetlerini karlılıkla yürütebilmesine bağlı olduğunu 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar şirketin faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
5) 26 no.lu dipnotta açıklandığı üzere, Ana Ortaklık ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin; 15 Ekim 1999 tarihinden itibaren ödeyemedikleri banka 
borçlarıyla ilgili olarak 3 Temmuz 2002 tarihli yönetim kurulu kararıyla, kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı olarak bilinen Finansal Yeniden 
Yapılandırma Çerçeve Antlaşması'ndan (Çerçeve Antlaşması) faydalanmak amacıyla, alacaklı bankalarla görüşmelere başlanılmasına karar 
vermiş ve 27 Mayıs 2003 tarihinde Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) Ana Ortaklık, diğer Dardanel Grubu Şirketleri, Osman 
Niyazi Önen ve alacaklı bankalar arasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Detayları bilanço dipnot 26'da açıklanan FYYS'ye göre; 30 Haziran 
2002 tarihi itibariyle tespit edilen ve Dardanel Grubu Şirketleri ile alacaklı Bankalar Birliği tarafından onaylanan nakit borç toplamı olan 
129.787.788 ABD Doları, Ana Ortaklık tarafından, 30 Haziran 2004 tarihinden başlamak üzere, her altı ayda bir anapara ve tahakkuk edecek 
faiz olmak üzere, vade bitim tarihi olan 31 Aralık 2014 yılına kadar geri ödenecektir. Ancak; Ana Ortaklık Bağlı Ortaklık ve iştirakler 
tarafından, bugüne kadar ilgili vadelerde tahakkuk eden anapara ve faiz borçlarının önemli bir kısmı ödenememiştir. 
6) Dardanel Grubu'nun borçlusu ve müteselsil borçlusu bulunduğu bankalar ile varılan 4 Aralık 2006 tarihli Mutabakat Metnine göre; Dardanel 
Grubu'nun, 2007 yılı boyunca ayda en az 500.000 USD ödeme yapması, alacaklı bankaların takiplerini devam ettirerek kesinleştirmeleri, 
takibe konu rehinlerin kıymet takdirleri yaptırılarak satış aşamasına getirilmesi, ancak aylık ödemelerde sorun yaşanmaması kaydıyla ilamsız 
takip yapılmaması, satış talep edilmemesi hususlarında anlaşılmıştır. Aylık ödemelerin Ocak 2007 tarihinden itibaren her ayın üçüncü iş 
gününe kadar yapılması öngörülmüştür. Ancak bu protokol kapsamındaki ödemeler de en son 2007 Mayıs ayı kısmi ödemeden sonra 
kesintiye uğramıştır. 
7)  Dardanel Grubu ile alacaklı bankalar arasında imzalanan 27 Mayıs 2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin (FYYS) 
7.3.3.3.C. maddesinde, Dardanel Grubu'nun FYYS kapsamındaki taksitleri zamanında ödemediği durumlarda, taksitlerden herhangi birisini 
vadesini takip eden 30 gün içinde sözleşme ile tesbit edilmiş olan faiz oranının %50 artırılması suretiyle bulunacak oranda gecikme faizi ile 
birlikte ödemesi şartıyla, alacaklı bankaların ödemeyi kabule ve temerrüt hükümlerini uygulamamaya yetkili oldukları belirtilmektedir. Ancak 
Dardanel Grubu, 26 nolu dipnotta ayrıntılı olarak açıkladığı üzere, FYYS kapsamındaki borçları için normal Libor + 2,5 oran üzerinden 
31.12.2008 tarihine kadar normal faiz hesaplamış ve finansal tablolara intikal ettirmiş, ödenmeyen anapara ve faizler için herhangi bir 
temerrüd faizi tahakkuku yapmamıştır.  
8) Dardanel Grubu, alacaklı bankalarla 19.12.2008 tarihinde bir toplantı yaparak ödenmeyen kredilerle ilgili bir mutabakata vararak ek 
protokol yapılması ve borçların yeniden yapılandırılması konusunda tutanak imzalamışlardır. Taraflar Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmesi'nden sonra sağlanan tahsilatların anaparadan düşürülmesi, borç kayıtlarının ise anaparaya eklenmesi suretiyle 31.12.2008 
itibariyle kalan anaparanın tespit edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bu şekilde tespit edilen Dardanel Grubunun toplam borç tutarı 
117.024.608,82 ABD Dolarıdır. Bu borcun konsolidasyona tabi şirketlere ait olan kısmı 116.129.542,21 ABD Dolarıdır. Alacaklı bankalarla 
varılan mutabakata göre ödemelerin düzenli yapılması kaydıyla, 31.12.2013 yılı sonuna kadar anapara tutarı ödenmesi, Finansal Yeniden 
Yapılandırma Sözleşmesi ile 30.06.2002 itibariyle tespit edilen anapara tutarına bu tarihten itibaren uygulanacak faiz oranının ve diğer 
alacakların 2013 yılı içerisinde değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Mutabakat tutanağına istinaden hazırlanan ek protokol, bankaların 
imzasına açılmış, alacaklı 8 banka ve finans kuruluşu ek protokole ait imzaları 1 Ekim 2009 tarihinde tamamlamışlardır.  
Ek Protokole göre 2009 yılında ödenmesi gereken borç geri ödemesi tutarı 5.000.000,- ABD Dolarıdır. 2009 yılında protokol kapsamında 
ödenen tutar 3.020.465,54 ABD Dolarıdır. Vadesi geçen Eylül ve Aralık 2009 taksitleri raporumuz tarihine kadar ödenmemiştir. Ek protokolün 
III-2. Maddesine göre taksitlerin vadesinde yıllık %7 den aşağı olmamak üzere Libor+2 gecikme faizi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde 
ödenmesi halinde ödemenin vadesinde ödenmiş sayılacağı belirtilmiştir. Gecikmiş ödemelerin 31.12.2009 tarihine kadar hesaplanan 20.028,- 
ABD Doları (30.156,-TL) gecikme faizi finansal tablolarda yer almamaktadır. Diğer yandan ek protokol ile belirlenen 30 günlük süreler aşılmış 
durumdadır. Ek protokolün V. maddesine göre temerrüt halinde "ek sözleşmenin geçmişe etkili olarak ortadan kalkması" durumu 
sözkonusudur. İlişikteki konsolide finansal tablolar, ek protokolün ortadan kalkması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir 
sınıflandırma ve düzeltmeyi içermemektedir. 
 
9) Dardanel Grubu Yönetimi, 19.12.2008 tarihli son mutabakat tutanağı ve 2009 yılında imzalanan ek protokole istinaden faiz hesaplamasının 
2013 yılında yapılacağını ifade ederek bu tarihe kadar faiz hesaplanmaması gerektiğini, finansal tablolara intikal ettirilmiş faiz tahakkuklarının 
da silinmesi gerektiğini söylemişlerdir. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar, mevcut finansal borçlar için 2009 yılında herhangi bir faiz 
hesaplamasını içermemektedir. Sadece finansal borçların kur değerlemeleri yapılmıştır. 31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolarda faizlerle ilgili 
tahmin değişikliği neticesi daha önceki yıllarda tahakkuk ettirilmiş kredi faizlerinin 84.935.635 TL'sı silinmiştir. Diğer yandan, yürürlükteki 
FYYS kapsamında normal oranlar (Libor + 2,5) üzerinden birikimli olarak hesaplanan fakat finansal tablolara yansımayan 2009 yılı faiz tutarı 
10.504.884 TL'dır. Şirketin konsolidasyon dışındaki Dardanel Spor Faaliyetleri A.Ş.'ne kullandırdığı yansıtma kredisine ait hesaplanması 
gereken faiz gelir tutarı 446.698 TL'dır. Kredi faiz tahakkuku ile ilgili Şirketin tahmin değişikliği olmasa idi bu işlemlerin dönem karını 
95.023.977 TL azaltıcı etkisi olacaktı. Bu işlem aynı zamanda Dardanel Grubunun özsermaye açığını 95.023.977 TL arttırıcı etki 
göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar, faiz hesaplaması ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflandırma ve 
düzeltmeyi içermemektedir. 
10) Konsolide finansal tabloların 22 no.lu dipnotunda da görüleceği üzere, Şirket Yönetimi, ilişikteki konsolide finansal tablolarda birikmiş 
zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmayacağını bildirmiştir.  
Görüş 
11) İncelememiz sonucunda, yukarıdaki paragraflarda açıklanan hususların neden olabileceği belirsizliklerin Dardanel Önentaş Gıda Sanayi 
A.Ş (Ana Ortaklık) ile Bağlı Ortaklık ve İştiraki'nin 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel önemli etkileri 
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   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

 
   AÇIKLAMA: 

 
    

 
 

 

 
 
 

 
   Özel Durum Açıklaması (Genel) 

 
    

nedeniyle söz konusu konsolide finansal tablolar üzerinde görüş bildiremiyoruz. 
 
İstanbul, 
07 Nisan 2010 
 
 
 
 
 
DT Bağımsız Denetim A.Ş. 
Tayfun ŞENOL 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 07.04.2010 16:41:56

   

Ortaklığın Adresi : DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 -0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi :
31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim rap.yeralan 
denetçi görüşü

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
1- Şirketimizin 31.12.2009 tarihine ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü aynen şöyledir: 
2- Şirketimizin 31.12.2004 tarihli solo bilançosuna ilişkin olarak varlıklarının cari değerleri ile tespiti sonucu ilgili mahkemece 270.656.024,93 
TL tutarında değerleme fonu tespit edilmişti. 31.12.2009 tarihli konsolide mali tablolarımızda özsermayemiz  
-206.172.396.-TL olarak yer almaktadır. Bu fon dikkate alındığında 31.12.2009 tarihli özsermayemizin (-206.172.396 + 270.656.024,93 = ) + 
64.483.628,93 TL olduğu, dolayısıyla 31.12.2004 tarihli değerleme dikkate alındığında şirketimiz özsermayesinin korunduğu anlaşılmaktadır. 
 
 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 06.04.2010 14:29:51
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Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Alacaklı Bankalar ile toplantı talebi

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
 
Alacaklı bankalarımızla imzalanan ve 1.10.2009 tarihinde imzalar tamamlanarak yürürlüğe giren Ek Finansal Yeniden Yapılandırma 
Sözleşmesi'ne göre Eylül ve Aralık 2009 vadeli taksitlerin Ocak ve 15 Şubat 2010 tarihlerinde ödeneceği bildirildiği halde halen 
ödenememiştir. Bu nedenle alacaklı bankalarımızın alacak tahsili ilgili her türlü hukuki yola başvurma hakları bulunmaktadır. Diğer taraftan 
Rothschild firması danışmanlığı ve aracılığında şirketimize fon girişi sağlamaya yönelik ortaklık arayışımız sürmektedir. Bu çalışmada 
kullanmak üzere bankalarımızın olası erken ödeme halinde talep edecekleri tutarları öğrenmek ve halen temerrüt durumunda olduğumuz 
sözleşmeye ilişkin vadesi geçmiş borçlarımız için yeni vade temini v.b. ne yapılabileceği konusunda görüşmelerde bulunmak üzere toplantı 
talep edilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

İmzalı Görüntüle Format

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. / DARDL [] 02.04.2010 14:11:26

   

Ortaklığın Adresi :
KAZLIÇEŞME MAH. 10.YIL CAD. BELGRADKAPI KARŞISI 
NO:41 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

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

: 0212.664 84 16 - 0212.679 93 48

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? :  

Özet Bilgi : Sözleşme süresinin uzatılması

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 
Şirket Yönetim Kurulumuzca, Rothschild Kurumsal Finansman Hizmetleri Ltd. Şti. ile daha önce imza edilen sözleşmenin süresinin 5.11.2010 
tarihine kadar uzatılmasına ilişikin bir protokol imza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, 
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, 
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan 
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009) 
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